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Slarkl läkar6el1Jg 
D et är kanske för mycket sagt att svensk simnings 
målsmän drog en suck av lättnad, när resultatet av 
en omfattande tvåårig medicinsk utredning om de 
främsta stoc~holmska .simmarflickornas hårdträning 
lades fram till offentligt bedömande i slutet av ja
nuari. Någon gnagande oro över att man höll p å 
att sys

0

sla ~ed något extremt farligt har väl knap
past nagon 1 dessa kretsar hyst , efter som man visste 
med sig att den svenska simningens rekordframfart 
stått under nästan daglig observation av ansvarskän
nande lekmän och simteknisk expertis, som ju även 
den k an förutsättas besitta ett visst mått av omdöme. 
Och eftersom den "nya given" nu har rätt många 
år bakom sig, så skulle rimligen påtagliga riskmo
ment redan ha iakttagits. 

Men möjligheten av ett medicinskt "tummen ner" 
för nuvarande träningsmetoder har ju inte helt kun
nat uteslutas eftersom läkareansvaret hellre r iktar in 
sig ~å försikti~~et än risktag~ing. Klart uttalade 
f arhagor av legmmerad expertis hade med säkerhet 
betytt att det slagits av på farten inom svensk sim
träning, vilket i sin tur obevekligt lett till mindre 
framgångar redan i årets EM. Och vid det här laget 
har man säkra belägg för att de stora " affischnam
nen" betytt oerhört mycket för ny rekryteringen och 
breddverksamheten, gjort simningen till en idrott 
"på modet" , ja t .o.m. satt fart på bassångbyggandet 
(~~t 30-tal ~empe~erade utomhusbad planeras för 
~arvarande 1 Svenge!) med allt vad det betyder i 
okade lokalresurser för simundervisningen och all
mänhetens rekreation. 

* . Såväl den ~ysiologiska , gynekologiska som psykia-
triska expertisen har konstaterat att man inte kun
nat påvisa någon men lig inverkan hos dessa 30 flic
kor, bland vilka befinner sig svensk simnings hår
dast tränade " affischnamn", med ett träningskvan-

OMSLAGSBILDEN 

den här gången föreställer ett av simmar-Amerikas allra största 
löften, Jill Spaulding. Hon: är JJ år gammal nu - när hon 
var 12 simmade hon 200 yards fritt p!l 2.15,l. Hon ka11 
också den här gången tjäna som introduktion till Simsports 
ar:ierikanska svep. Se vidare längre fram i tidningen. Diir 
f mns både mera bilder och mycket mera text och vad v3ra 
unga svenska simmare har att vänta av det lika unga Amerika. 

EN SKAMTTECKNJNG för e>z gJngs skull hiiruppe i hör
net. Den förebådar något nytt - se längre fram i tidningen, 
där vi introducerar en avdelning ;m,itt och gott, kryddat av 
litet mera skämt. 

tum, som ligger långt över t.ex. Skånes och övrigJ 
simmar-Sveriges. 

Den fysiologiska utredningen fastslår att f! ickor
n.~ har " uepseendeväckande hög" syreupptagnings
formåga, orka 15 procent högre än sina jämnåriga, 
som endast deltar i skolgymnastik. Tro~s att syre
upptagningsf örmågan ökar fram till 19-20-årsål
dern låg t .ex .. 16-åriga Jane Cederqvist på 3,8 dvs. 
över genomsnittet för våra fyra kvinnliga VM-kan
did:iter i skidåkning, som har genomsnittsåldern 2 5 
år. Bl.a. min egen t idigare fundering att simning 
skulle vara framför allt en teknikidrott och därför 
"skonsammare" för h järtat än t.ex. löpning och skid
åkning kunde nu till bakavisas av Per-Olof .Ästrand, 
som öve!tygand~ fastslog att maximal simning krä
ver ett lika maximalt engagemang av "förbränninos
motorn" som löpning och skidåkning. Konsekv;n
sen av detta skulle bl.a. vara att simmarna inte i den 
utsträckning man förmodat behöver använda löp
ning och skidåkning som genvägar för att snabbare 
bygga upp kondition, däremot - betonade .Ästrand 
- kan denna variant av träning ha sin psykologiska 
betydelse eftersom de
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n skapar omväxling i året-runt
rutmen. Den framstaende skidprofessorns slutsatser 
ger närmast stöd åt neptuntränaren Sten Hell qvist 
som låtit sina flickor ägna sig uteslutande åt "ren'; 
sim träning. 

Popu läruppfattningen att simmarflickorna skulle 
bli sp eciellt kraftiga eller tjocka avlivades. Vikten 
var i genomsnitt normal i förhållande till längd och 
ålder. Däremot var dessa 30 utvalda flickor som re
presenterar den stockholmska simtoppen pifallande 
långa, där finns inte en enda av typen "kort" men 
17 över medel längd. Varav alltså skulle kunna ut
l ä~as antingen att. sirr,rningen passar bäst för långa 
f lickor, eller att smrnmgen med sina tänjningsrörel-



Wf»W&äWii411Qi 
Februari: 

5-11 Div. I-polo. 
12-18 Div. I-polo 

17 18 20 SvD:s skolsimningar, Sthlm 
19- 25 Div. I-polo 

Februari-man: 
2 5-18 Distriktsmästerskapen 

inomhus 
Mars: 

4 SM i svikthopp (3 inomhus) 
och 800 m frisim i Karlskoga 

5-11 Div. Il-polo 
10-11 Landskamp Sverige-Tjecko

slovakien. Simning + hopp i 
Gävle - Vattenpolo i Eskils
tuna 

12-18 Div. I och div. Il-polo 
2 5 "Sir Kings Cup" i Vingåker 

19-25 Div. I- och div. Il-polo 

Mars-april: 
31- 1 SM i simning (inomhusgre

narna) i Göteborg 
April: 

2- 8 Div. 1- och div. Il-polo 
8 20-mannasimningcn, Sthlm 

9-15 Div. 1- och div. Il-polo 
14-15 Landskamp Holland-Sverige, 

seniorer, simning + hopp 
Rotterdam 

J 5 Göteborgs Grand Prix 
19-20 Pololandskamp Sverige

Osttyskland i Roscock 
21-2 2 U ngdomslandskamp Osttysk

land-Sverige, simning i Ber
lin 

29 Junior-SM i vattenpolo 
Maj: 
1-30/9 

5- 6 

SUM-SIM massmönstringen 
Norrländska inomhus-
mästerskapen 

6-13 Junior-SM i vattenpolo 

19-20 Internationella hopprävlingar 
i Rosrock 

24-25 Internationella simtävlingar i 
Moskva 

26-27 Vaccenpololandskamp Sverige 
- Västtyskland i Ronneby 

Juni: 
2- 3 Internationella tävlingar 

Hamburg (50 m) 
4-stadsmatch i Uppsala: 
Eskilstuna-Västerås
- N orrcälje-U ppsah 

9-10 Incernationella hopptävlingar 
i Moskva 

13-15 Internationella hopptävlingar 
i Kiev 

16- 17 Vattenpolo: SKK-Tunafors 
-Magdeburg i Uppsala 

Jimi-juli: 
25- 1 Utomhus-SM i polo 
30- 1 Hopplandskamp Sverige

Finland i Uppsala 

Juli: 
7 Ungdomsspclcn 

2- 8 Utomhus-SM i polo 
8 SM i kombinerade höga hopp 

14-15 Nordiska juniormästerskapen, 
simning-hopp i Kotka 

14-15 Simlandskamp Frankrike
Sverige i Paris 

9- 15 Utomhus-SM i polo 
15- 31 Distriktsmästerskapen 

utomhus 
16-22 Utomhus-SM i polo 

22 Vansbrosimningcn 
26 DM (1500), Stockholm 

28-29 DM, Stockholm 
28- 29 Norrländska utomhusmäster

skapen i Ånge 
28-29 Pololandskamp Frankrike

Sverige i Paris 

Augusti: 
2- 5 SM utomhus 

Å1•s111ötet 
Svenska Simförbundets årsmöte äger 
rum i Göteborg fredagen den 30 mars 
med början kl. 13.00. 
Lokal: Palace Hotcl, Göteborg. 

Föredragningslista enligt stadgarna. 

Styrelsen 

9-12 Internationell poloturnering i 
Stettin 

19-26 Europamästerskapen, simning 
-hopp-vattenpolo i Leipzig 

September: 
116-30 SUM-SIM, massmönstringen 
8- 9 Sexnationerstävlingen, sim-

ning-hopp, i Roccerdam 
15-16 Junior-SM i simning o. hopp 
17-23 Div. I- och div. Il-polo 
24-25 JDM, Stockholm 
28- 29 Skolungdomens hösttävlingar 
24-30 Div. I och Div. II 

Oktober: 
1- 7 Div. I och div. Il (4 omg) 
8-14 Div. I- och div. Il-polo 

15- 21 Div. I- och div. II-polo 
20-21 SUM-SIM, regions

mästerskapen 
22-28 Div. I-polo 

28 Div. Il-polo, finalomg. 
29 DM (livräddning), Stockholm 

November: 
3- 4 SUM-SIM, Riksmästerskapet 

11 Div. I-polo, finafomg. 
11 Pojktiomanna, Stockholm 
18 10-mannasim, Stockholm 

December: 
2 SM i svikthopp (1 m inomh.) 
2 50-mannasimningen, Sthlm 

ser successivt påverkar kroppslängden något, v ilket i 
någon mån varit min egen högst lekmannamässiga 
teori under senare år. 

att det berodde på att "de byggs upp lugnt och har
moniskt". Sten Hellqvist fick en speciell eloge. 

* 
För min del hade jag trott att det enda faromo

mentet skulle ligga på det psykologiska planet, varit 
något orolig för den publicistiska uppmärksamhe
ten, som drabbat de senaste årens rubrikflickor, be
farat att de "spänner sig" och känner sig pressade 
när de får prestige att försvara. 

Men docent Nylander, som i tio år varit ordfö
rande i en stor al l-round-idrottsförening fastslog: 
Denna belastning har kunnat påvisas i betydligt hög
re grad hos vuxna idrottsstjärnor. Anledningen till 
att dessa flickor, bland vi lka det fanns flera beröm
da namn, är mera oberörda av ståhejet kring sin per
son än vuxna stjärnidrottsmän, vi lle docent Nylan
der inte endast tillskriva deras ålder utan ansåg även 
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* 
De främsta simmarflickorna klarade sig alltså 

helskinnade från denna grundliga undersökning, den 
mest inträngande som en kategori idrottsutövare ut
satts för i Sverige hittills, ja frågan är väl om någon 
grupp av unga individer examinerats så noggrant. 
Det skulle vara på sin plats om Skolidrottsförbundet 
nu tog initiativet även till en fysiologisk och social
psykiatrisk bedömning av andra kategorier, t.ex. 30 
"plugghästar" eller 30 kvinnliga "danssalong-stam
kunder". Skolberedningen, som anser att vårt sam
hälles utveckling och folkhälsan bäst betjänas genom 
att ytterligare inskränka på skolschemats gymnastik
timmar kanske också behöver vägledning, liksom 
Svenska Simf örbundet nu fått. Birger Buhre 



Inomhus-SM den 31 mars-I april 
Årets svenska inomhusmästerskap i 

simning äger rum i Valhallabadet, Göte
borg den 31 mars-I april. För de lokala 
arrangemangen svarar Simavdclningen 
1902. 

Grcnindelningen har fastställts enligt 
följande: 

LORDAGSPROGRAMMET 

Försökstävl ingar kl. 11.00. 
1. 200 m frisim, herrar 
2. 200 m ryggsim, damer 
3. 200 m bröstsim, herrar 
4. 100 m fjärilsim, damer 

Finaltävlingar kl. 17.00 
I. 200 m frisim, herrar 
2. 200 m ryggsim, damer 
3. 200 m bröstsim, herrar 
4. 100 m fjärilsim, damer 
5. 4x 100 m ryggsim, herrar 
6. 4xl00 m bröstsim, damer 
7. 4x100 m fjärilsim, herrar 
8. 4xl00 m frisim, damer 

SONDAGSPROGR AMMET 

Försökstävlingar kl. 09.30 
I. 200 m frisim, damer 
2. 100 m ryggsim, herrar 
3. 200 m bröstsim, damer 
4. 100 m fj ärilsim, herrar 

Finaltävlingar k l. 15 .30 
I. 200 m frisim, damer 
2. 100 m ryggsim, herrar 
3. 200 m bröstsim, damer 
4. 100 m fjäri lsim, herrar 
5. 4x 100 m ryggsim, damer 
6. 4-x!OO m bröstsim, herrar 
7. 4xl00 m fjärilsim, damer 
8. 4xl 00 m frisim, herrar 

Extrainslag kommer att inlaggas före 

RJUTELSE 
Tyvär hade några fel insmugit sig i 

den röstlängd som publicerats i januari
numret. Vi återger här de rätta uppgif
terna. 

Värmland: Filipstads Idrottsförening 
3 röster (i stället för 2), Kristinehamns 
Simsällskap 2 (3), Sportkluoben Sifhälla 
2 (3), Sunne Simsällskap I (2) och Väse 
Skol IF 1 röst (i stället för 0). 

Sm3land: Jönkpings Sim- och Livrädd
ningssäll skap I röst (ej 0 som felaktigt 
angivits). Föreningsamalet 38 (i st . f. 37). 

Gotland: Bunge Skolidronsförening 
utgår. Föreningen ombildad och inregis
trerad under namnet Hsösunds Skol
idrottsförening, som finnes upptagen i 
röstlängden. Föreningsanta let 12. 

Väfterbotten: Skellcftd Simklubb och 
Rönnskärs IF utgår. Dessa klubbar sam
manslagna under namn~t Skellefteå/ 
Rönnsk~rs SK. Föreningsantalet 8. 

lagkapperna och mellan dessa i li khet med 
1961. Följande tider gäller som kvalifice
ringstider för anmälan till start: 

Herrar: 
200 frisim 2.17,0 
200 bröstsim 2. 5 2,0 
100 fjärilsim 1.11,0 
100 ryggsim 1.11,0 

Damer: 
200 frisim 2.37,0 
200 bröstsim 3.10,0 
100 fjäri lsim 1.24,0 
200 ryggsim 3.00,0 

Ovanstående tider måste ovillkorligen 
ha uppnåtts av anmäld simmare under 
1961 och fram till anmälningstidens ut
gång. Tiden skall ha anmälts ti ll För
bundet. För lagkapperna gäller, att re
kommendation utgår till klubbarna att 
inte anmäla lag, som inte gjort bättre 
tid än vad 16:e lag presterade ·vid förra 
frets SM-tävlingar. Arrangörerna förbe
hmer sig rätten att för lagkappssi mningar 
ordna B- och C-hcat under fö rmiddags
passcn. 

Ordförande i organisationskommitten 
är Reine Odcll, Bilradiogatan 16, Västra 
Frölunda, tel. 031/43 33 19. Inkvane
r ingschcf är Lars-Erik Olsson, Resa, tel. 
031 / 12 42 70. Förfrågningar om SM-täv
lingarna kan göras hos Reine Odell på 
ovanstående telefonnummer. 

Anmälningar skall vara arrangörerna 
tillhanda senast månaden den 26 mars 
1962 under adress: Reine Odcl l, Bilra
diogatan 16, Västra Frölunda. 

SM-byrå kommer att öppnas på Val
hallabadcts kontor. 

SM på 800 m och 
i svikthopp i Karlskoga 
Årets SM på 800 m frisim samt i svikt

hopp (3 m) för herrar och damer an
ordnas i Karlskoga simhall söndagen den 
4 mars 1962 enligt följande: 

11.00 Hopp avd. I 
14.00 H opp avd. Il 

800 m frisim 

Anmälningar skall vara arrangörsklub
bcn, Karlskoga SS, tillhanda senast ons
dagen den 28 februar i under adress Karl
skoga Simsällskap, Varmbadhuset, Karl
skoga. Tillsammans med anmälan pnoo 
m ska ll uppgift om vederbörande anmälds 
personliga rekordtid på Clistansen angivas 
(om sådan ej finnes alternativt på 400 

eller 1.5 00 :n). För bundet betalar 112 
resa till de tre främsta och 112 resa 
till de övr iga finalisterna. 

Begäran om inkvartering ska ll göras 

llllTTEl\lPOLO 
SPELORDNING FOR DIVISION I 

Omg. 4: 12-18/3 TSK-VSS, Hellas 
-S 02, Neptun-SKK, Sirius-Ran 

Omg. 5: 19-25/3 TSK-Hellas, SKK 
-Ran, VSS-S 02, Neptun-Sirius 

O mg. 6: 2-8/4 VSS-SKK, Ran
S 02, Hellas-Neptun, Sirius-TSK 

Omg. 7: 9-15/ 4 S 02-SKK, Ran
VSS, Neptun-TSK, Sirius-Hellas 

Omg. 8: 17-23/9 Hellas-Sirius, VSS 
-Ran, SKK-S 02, TSK-Neptun 

Omg. 9: 24-3019 TSK-Sirius, S 02-
Ran, Neptun-Hellas, SKK-VSS 

Orng. 10: 1-7/ 10 Sirius-Neptun, S 
4-VSS, Ran-SKK, Hellas- TSK 

Orng. I l: 8-14/ 10 Ran-Sirius, SKK 
-Neptun, S 02-Hcllas, VSS- TSK 

Omg. 12: 15-21/ 10 TSK-S 02, Hcl
las-VSS, Ncptun-Ran, Sirius-SKK 

Omg. 13: 22-8/ JO S 02-Sirius, VSS 
-Neptun, SKK-Hellas, Ran-TSK 

Omg. 14: 1111 Sirius-VSS, Neptun
S 02, Hcl las-Ran, TSK-SKK 

SPELORDNING FOR DIVISION Il 

Södra 

Omg. I: 19-25/ 3 Elfsborg-Trelleborg, 
J önköping-Nässjö 

Omg. 2: 2-8/4 Nässjö-Elfsborg, 
Trelleborg-Jönköping 

Omg. 3: 9-16/4 Jönköping-Elfsborg, 
Trelleborg-Nässjö 

Omg. 4: 24-3019 Nässjö-Trelleborg, 
Elfsborg-Jönköping 

Omg. 5: 8-14/ l 0 Jönköping-T rclle
borg, Elfsborg-Nässjö 

Omg. 6: 28/ 10 Nässjö-Jönköping, 
T rellcborg-Elfsborg 

Norra 

Omg. I : 5-11/ 3 Upsa la-Polisen, 
Sundbyberg-Falun, Sala-Hedemora 

Omg. 2: 12-18/ 3 Polisen-Sala, Falun 
-Upsala, Hedemora-Sundbyberg 

Omg. 3: 19-25/ 3 Polisen-Falun, Sa
la- Sundbyberg, Hedemora-Upsala 

Omg. 4: 2-8/4 Sundbyberg-Polisen, 
Fa lun-Hedemora, Sala-Upsala 

Omg. 5: 9-15/4 Sundbyberg-Upsala, 
Falun-Sala, Hedemora-Polisen 

Omg. 6: 17-23/9 Polisen-Hedemora, 
Sala- Falun, Upsala- Sundbybcrg 

Omg. 7: 1-7/ 10 Upsala-Sala, Hede
mora-Falun, Polisen-Sundbyberg 

Omg. 8: 8-14/ 10 Upsala-Hedcmora, 
Sundbyberg-Sala, Falun-Polisen 

Omg. 9: 15-21/ 10 Sundbyberg-He
demora, Upsala-Falun, Sala-Polisen 

Orng. 10: 28/ JO H edemora-Sala, Fa
lun-Sundbyberg, Polisen-Upsala 

senast den 25 februari till Karlskoga Sim
sällskap, Eiscen Carnegård, tel. 05 86/ 
321 00. 
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Läkarbesked: 
_, 

Flickornas 
hårdträning 
är ej skadlig I 

Simförbundet fick ett glädiande 
besked den 19 ian. Då offentlig
giordes resultaten från den stora 
undersökning av simmarflickor i 
åldern 12-16 år, som verkställdes 
under 1961. 

Undersökningens resultat blev 
mycket positivt: Det siu man starka 
läkarteamet konstaterar i sin sum
mering att flickorna inte tagit min
sta skada själsligt eller kroppsligt 
av den mycket hårda träningen, 
som i några fall i somras omfat
tat mer än en mil pr dag. 

Bland de undersökta var Jane Cederqvist. Lä
karnas slutsats är en värdefull U(>pmuntran för 
Neptunflickornas tränare Sten Hellqvist, som de 
senaste åren följt den hårda linjen. 

JANE CEDERQVJST var ett av läkarkommittf:ns 
försöksobjekt och på den här bilden visar hon 

\_vilken utrustning hon hade under testsimnin-garna. _,} 

Läkarna har på ett par håll iakttagit vissa spännings
tillstånd, men har inte velat göra simningen ansvarig. 
Läkarteamet vill gärna fortsätta sitt arbete och undersöka 
de nu undersökta vid ett senare tillfälle. Man hoppas 
också få undersöka flickor .som inte nått elitklass. Man 
arbetar förresten f.n. med en undersökning av f.d. sim
mar-flickor - SM-finalister - från mitten av 40-talet bl.a. 

16-åringar lika starka som 25-åriga skidstjärnor! 

Läkarteamet, som bildades efter ini
tiativ av bl.a. Skolidrottsförbundet, och 
som fått stöd av Simförbundct, har letts 
av dr °Claes Thoren på Kronprinsessan 
Lovisas barnsjukhus. Här gjordes en nog
grann hälsokontroll jämte röntgenunder
sökningar. Socialpsykiatriska undersök
ningar utfördes av docent Ingvar Nylan
Jer, Kronprinsessan Lovisas barnpsykia
triska klinik; lungfysiologiska studier och 
blodvolymsbestämningar utfördes av do
cent Petter Karlberg, Karolinska sjukhu
sets barnklinik; arbetsfysiologiska stu
dier under ledning av docent P.-0. 
i\strand, fysio logiska. institutionen vid 
GCI: gynekologisk bedömning utfördes 
av docent Lars Engström, Karolinska 
sjukhusets kvinnoklinik. 

De trettio lickor som undersöktes kom 
från fyra stockholmsklubbar och räk-
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nadcs till yppersta eliten. SKK bidrog 
med elva flickor. Neptun med nio, 
Djursholms IF med sex och Sundbybergs 
IK med fyra. Alla var i åldern 12-16 
år. 

Stor hjärtvolym 
Fysiologiskt konstaterar undersök-

ningen 
att hjärtvolymerna var stora, större än 

hos "vanliga" skolflickor, och 
att lungvolymen hos flera av de äldre 

flickorna var större än hos "vanliga'', 
medan de yngre visade normal lungvo
lym. Den större lungvolymen betyder 
ökad andningsförmåga och ökad möj
lighet till syrgasupptagning. 

Undersökningar via cykelcrgometer har 
visat att simmarflickornas syreupptag
ningsförmåga är c:a 15 proc. större än 
vanliga flickors - man har undersökt 

42 av den senare kategorin för jämförel
sens skull. De högsta värdena var 3,75 
och 3,74 !/min. och medelvärdet 2,8. Sex 
elitskidflickor fick här medelvärdet 3, 5 
och toppvärdet 3,66. 

Värdena för maximal puls var i ge
nomsni tc 199 slag min. med "yttervtir
den" 180-214. Dessa värden, liksom 
halten av mjölksyra i blodet, stämmer väl 
med "vanliga flickors". 

22 av flickorna fick vid uridersökning
cn simma fö r fullt - iklädda "vetenskap
lig utrustning" - se bilden av J ane. Det 
högsta individuella värdet som uppmät
tes var 3,81 I/min. - vilket visar säger 
läkarna att simning i högt tempo under 
några min. kan innebära en maximal be
lastning av cirkulation och andning. 
Fulle jämförlig med löpning och skid
åkning. 



FEM av läkarna. Fr.v. 

Claes Thoren, Lars 

Engström, Petter Karl-

herg, l'. 0. Ästrand 

och lnf!.var Nylander. 

"------
Jämförliga med 25-!lringar 

Sex d itskidflickor i motsvarande ar
bete fick medelvärdet 3,6 och toppvär
det 3,97. Deras medelålder var 2 5 år! 

44 GCI-studenrskor har undersökts och 
fått ett medelvärde 2,9 och ett roppvär
de på 3,40. 

Simmarflickornas maximala fysiska 
presta tionsförmåga har visat sig i ful l 
paritet med eller över elitidrottsflickors 

20-2 5-årsåldern. 

Undersökningen har även sökt utröna 
om gynekologiska förhållanden eventu
ellt kunde på verka simresu !ta ten eller 
omvänt påverkas av simträningen. Någ
ra hå llpunkter för att den intensiva sim
träningcn inverkat menligt på flickornas 
hälsotillstånd från gynekologisk synpunkt 
kunde inre påvisas. En tredjedel av flic
korna uppgav sig få underlivsvärk vid 
h.'lrd simning under pågående menstrua
tion. Nära h:ilftcn ansåg sig simma säm
re under dessa dagar. Bakterieprov v isade 

sig i omkring en tredjedel av fallen så
dana bakterier, som kan ge upphov till 
underlivsinfektioner. Med tanke på den
na infcktionsrisk få r det därför anses va
ra o lämpligt med simning under men
struation. 

Socialt konstaterar undersökningen att 
förä ldrarna uppmuntrar döttrarnas sim-

Fina resultat hos Elfsborg 
Svensson-Magnusson under2.12 

Rent scnsationel !:i resultat nåddes av 
.Elfsborgs simmare vid tävlingarna i Bor
;'lsbadct den 27 januari. För att var:i s1 
ti digt på säsongen (snabbhetsträningen har 
inte börjat ännu, utan boråsarna befinner 
sig mitt i uppbyggnaden) lämnade testen 
ett gott kv itto på det räta i Sture Stridhs 
träning. Skörden nu: två nya västgöta
rekord. 

16-årige Göran Krnfft pmsade västgö
tarckordet på 200 m bröstsim till 2.47,5 , 

LÄKARE OCH SIM LEDARE. Vid en konferens efter den medicinska ut
redningen träffades den här kvartetten, fr.v. Sten Hellqvist, Henry Run
strömer, dr Claes Thoren och professor P. 0. A strand. 

ning, att alla flickor utom tre gick i 
realskola eller motsvarande, och att samt
li ga var normalbegåvade eller mer. N åg
ra hade andra hobbies; musik och skön
litteratur. Mfoga hade också bestämda 
yrkcsp laner. 

13 av de 30 flickorna hade mycket 
goda betyg i skolan. 

vilket klingar mycket bra nationellt. 
Ulf-Göran Johansson förbättrade sitt 

eget cl-rekord på 200 m ryggsim. Den 
23-;\rige chalmeristen noterade 2.34,8, 
I var Wallmark, fjo lårets SM-finalist, ha
de 2.38,4, 

Den verkliga bomben kreverade på 200 
m frisim. Göran Magnusson, nyss fyllda 
16 år, överraskade med att ge Mats 
Svensson, Elfsborgs klarast lysande stjär
na, en figh t ända in på mållinjen. Mats 
vann till slut, men Göran M. var blott 
två tiondels. sele efter, 2.11,4, resp. 2.11,6. 
Båda starka landslagskandidater! "Pia" 
Magnusson putsade sitt personrekord 
med 6 sekunder. Efter duon följde J örgen 
Andersson 2.17,7, Bemöt Höglund 2.19,4, 
Bo Toresäter 2.2 5 ,8, Anders Axelsson 
2.27,2, och 13-årige Lars Lisstorp 2.30,0. 
Så gott som hela truppen till Elfsborgs 
träningsläger i Kiruna deltog i tävlingar
na. Mats Svensson drog fram Göran Mag
nusson en stund efteråt till personbästa 
även på 100 m frisim, Magnusson hade 
här l.00,8. 

Boråssimmarna hos 
"Kalle Badis" 

Elfsborgs fri ska simungdomar tränar 
under februar ilovet uppe i Högan nord. 
Närmare bestämt förlägger boråsarna -
12 till antalet - sitt träningsläger till 
Kiruna, där ex-boråsaren Kalle "Badis" 
Andersson medverkat till att Sture 
Stridhs disciplar Hr en smula omväxling 
i träningsdieten och miljön. 

Följande dussin deltar: Mats Svensson, 
Jörgen Andersson, I var Wallmark, Gö
ran Magnusson , Berndt Höglund, Göran 
Krafft, Jan Josefsson, Lars Lisstorp, 
Gösta Lagström, Bo Toresäter, Anders 
Axelsson och Jan- Ivar Johansson (le
dare) . 
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Vi har mer än ett starkt landslag 

I 

Det är väl förlåtligt om man vill dröja 
sig kvar vid angenämna minnen och där
för frestas använda andra 1962-numret 
av Simsport till att något litet blicka 
tillbaka på "året som gick", vilket väl 
utan all yverborenhet kan få bokföras 
som det mest händelserika för svensk 
simning i "modern tid". Som lands
kampsår var det faktiskt både det mest 
omfattande och framgångsrika genom ti
derna, åtminsrone i kappsimning. Räk
nar man med NM i Halmstad, som blev 
en inspirerad rekordfest, så erövrade v i 
under 1961 ro! v europeiska nationers 
skalper och förlorade ingen landskamp. 
Man få r givetvis inte blunda för att detta 
skapar ett ganska pressat utgångsläge för 
den närmaste fortsättningen. Svensk 
simning har från relativ obemärkthet sti
git fram i rampljuset och det innebär 
bl.a. att vi just nu får bära på "för
väntningarnas ok". Men jag tror inte att 
vi kommer att digna under det. 

I höstas strax efter segern i den upp
märksammade och televiserade Sex-na
t ions-drabbning fanns det väl både akti
va, tränare och ledare, som kände en 
viss trötthet, lekte med tanken: lir detta 
inte något av ett slurmål? Skall vi verk
ligen spänna bågen hårdare? Men det 
var en naturlig reaktion efter en årslång 
kraftanspänning. Nu några månader se
nare eror jag att a Ila inblandade åter
h:imcat sig tillräck ligt för att den tidi
gare optimistiska scämningen skall råda 
"bakom kulisserna". Och logiskt sett bor
de ju svensk simning ha "mera att ge" 
eftersom framgångarna hi ttills erövrats 
med ett så ungt och alltså fortfarande 
mycket utvecklingsbart landslag. 

* 
Anledningen till min restaurerade 

tillförsikt är emellertid först och främst 
att svensk simning under 1961 visat sig 
vara så ofantligt mycket mera än ett 
slagkraftigt t.o.m. i europa- och världs
rekordtabellen härjande landslag. De 
allt mera uppmärksammade elitpresta· 
tionerna har inte blivit någon i "rym
den fritt svävande kropp". 

Utvecklingen på djupet och bredden 
är minst lika anmärkningsvärd. För 
min del upplevde jag "segerns söt
ma" efter Sex-nationers i Malmö den 
16 och 17 september först den 4 och S 
november i Västerås nya pampiga sim
hall, då den första Riksfinalen av det 
nyaste förbundsarrangemanget Svens
ka Ungdomsmästerskapen presentera· 
~ sig. Först då fick vi se vilken reso-

Birger Buhre 
summerar 

ett fint år 
~------_) 
nans satsningen på toppresultat under 
de senaste åren haft "ute på fältet", 
hur Jane Cederqvist & Co:s framgång· 
ar "tänt". Hela Sveriges karta var re
presenterad i detta uppbåd av ung ta· 
lang, som vida överträffade våra högt 
ställda förväntningar. Icke minst glad
de de sensationella styrkebeskeden 
från tidigare "vita fläckar" på sim
markartan, som t.ex. Dalarnas och 
Gästriklands. Man fick för första 
gången ett definitivt intryck av att 
simningen är vorden en stor svensk 
riksidrott. 

* 
Framför allt fick man ett besked om 

hur mycket en tusiascisk ledare- och trä
narekraft det finns i k lubbarna landet 
runt. Hela jätte-evenemanget hade ju 
kommit till med kort varsel - vi var 
tvungna att "nappa en chans i flykten" 
nämligen tidningen Expressens flotta an
bud om stort ekonomiskt bidrag till en 
sådan här massmönscring - men likväl 
blev uppslutningen total. Jag tror incc 
att någon k lubb satte sig "på tvären" 
trots att det för många innebar en hård 
belastning både av ekonomin och ledarc
kraftcn. Vi begrep frfo början att stock
holmsklubbarna med sitt hårt ansträngda 
bassängutrymme skulle få det särskilt 
besvärligt, men när det kom till kritan 
så övervann man svårigheterna även p:l 
den kanten, därmed som vanligt lojalt 
betjänande helheten. 

Truppen från de nio regionerna hade 
på förbundets bekostnad utrustats med 
sammanlagt cirka 30 ledare. Det kom 
närmare 100 till Väster:is! De flesta allt
så på egen eller sina klubbars bekost
nad. Läktarna var under de två dagarna 
smockfyllda, framför allt med föräldrar 
till de tävlande, som de flesta hade 
kommit långväga. Den bilden ger den 
starka bakgrunden till svensk simning i 
dag och framför all t dess ungdomsverk
samhet. 

* De resultatstarka prislisrorna var inte 
enda glädjeämnet. Största upplevelsen var 
atmosfären och andan kring och i denna 
tävling. Visst var det ett organisatoriskt 

vågspel art dra samman bortåt 500 I 0-
till 16-åringar i en sådan här träffning, 
men det var varken mer eller mindre än 
proper "landslagsstil" på hela det unga 
klientelet. Den kvinnliga chefen för mar
bespisningen delade ut A + som betyg .'lt 
deltagarna. Basarna på Västerås central
station, där SUM-simmarna inkvarteras i 
en "sovvagnssrad", uttalade sig: "A.ldre 
resenärer kunde gott lära av dessa ungdo
mar." Och den rapport som SJ:s rese
marskalk och transportchefen for SUM
SIM Yngve Dahlqvist i Malmö skickade 
till högsta ledningen för Statens järnvä
gar andades entusiasm "över första be
kan tskapen med svensk simmarungdom 
av i dag". Detta är indirekt ett utomor
dentligt högt betyg åt ledare och träna
re landet runt. 

Dessbättre: Svensk simning har under 
sena re år varit mycket mera än en "re
kordcirkus'', en etikett, som ofta påkl ist
ras oss under högsäsongen. Satsningen på 
topprcsulrat har lett till betydligt vä
sentligare vinster än landskampssegrar 
och intåg i rekordtabeller . Och detta h:u 
upptäckts i allt vidare kretsar. 

I "Sporten i dag" skriver chefredak
tören Tore Nilsson (även ordförande i 
AIK) att simningen är den enda idrotts
gren i dag i Sverige, som lyckats undgå 
att fö rvandlas till just "cirkus". Det be
römet förpliktar. Det viktigaste för 
svensk simning i fortsättningen är att be
hålla sin "sj:il" om man få r formulera 
det så djupsinnigt, att undvika att kom
ma i de "yttre intressenas" v:\ ld. Den hår
da nutchningen i TV-kamerornas ramp
ljus, som utan tvivel verksam bidragit 
till den lavinartade utvecklingen måste 
även i fortsättn ingen bemästras med 
samma skicklighet, som generalsekretera
ren hittills dokumenterat i detta stycke. 

Erkännas skall att det stundom "köres 
hårt" inom svensk simning. Men vi vet 
att för närvarande ligger ännu större m.i l 
än EM-titlar och OS-medaljer inom räck
hål l. Simningen kan - om v i inte släp
per caget inom överskådlig tid växa ut 
ti ll nästan en egen "folkrörelse". De 
tempererade utomhusbadens epok är av 
många tecken att döma förestående. Lika 
odiskutabelt är att "stjärnresultaten" där
vidlag hjä lpt till att skjuta på: i rn 
uppmärksammat fall, Ronneby, är det 
direkt omvittnat att svenska simlands
lagets o lympiska insats i Rom drev fram 
badet. Bara inom min egen landsända 
Skåne planeras just nu icke mindre än 
sju kommuner uppvärmda utomhusbas
sänger. 



P rogrammet för den närmaste riden 
'1r därför ganska självk lart. 

l. Fortsatt vakthållning kring ett 
stort landslag, som 

2 . ... inspirerar till ökat breddarbe
te, dvs. skapar dådlystnad i simklub
barna landet runt. 

3. Att med dessa två "vapen" öka 
lokalresurserna för simidrott, att göra 
simningen till en verklig folkidrott. 

* 
Genom den spontana och positiva in

ställning, som klubbarna och ledarna 
över hela landet visade den djärva iden 
Svenska Ungdomsmäsrcrskapen har 
svensk rävlingssimning Hrt ett utomor
denrligr starkt fundament. Vi blev först 
i Europa om att kopiera denna ide, p.i 
vilken världens starkaste simnarion USA 
byggt upp sin ställning under de senaste 
tio 3rcn: fortfarande har vi också en 
tydlig bit kvar till amerikansk resultar
klas även när det gäller dess:i årsklass
simningar. (Inrressanr i sammanhanget: 
att amerikanarna i de lägsta årsklassern:i 
har längre distanser än vi vågade oss på 
i premiären.) Givetvis kunde den svens
ka upplagan inte vara färdigstöpt redan 
första året. Det blir smärre justeringar i 
årets mönstring. D en medarrangerande 
ridningen föreföll så belåten över premi
ären att vi troligen kan räkna med ännu 
större ekonomiskt understöd i forrsäcc
ningen. I så fa ll bör väl detta användas 
inre enbart till att pressa ned klubbar
nas kostnader för finaldeltagandet utan 
även till resebidrag inom de mest vid
sträckta regionerna. 

* 
När man arbetar som sportjournalist 

och f.ir inblick i flera idrottsgrenar, 
tvingas man gång på gång konstatera hur 
tacksamt ledarjobbet är inom svensk sim
ning. De blommar, som under det fram
gångsrika landskampsårer l 961 till lag
ledningen för landslaget borde rätteligen 
ha fördelats år betydligt flera. I den mil
jö och atmosfär som svensk simning er
bjudit under de senaste åren har det helt 
enkelt vara omöjligt att misslyckas. Vi 
har sluppit många problem som andra 
idrottsgrenar ev inga ts brottas med. Täm
ligen enastående är c.ex. de svenska sim
klubbarnas inställning att utan gny be
tjäna landslagets intressen. De båda stora 
srockholmsklubbarna N epcun och Poli
sen (ja gamla SKK är ju åter fint på väg 
med sina hängivna ledare har därvidlag 
skapat exempel och fördelaktigt "smittat 
av sig". Icke minst typiskt är ju hur 
Neptun och Polisen låtit sina skickliga 
tränare Åke Johansson och Åke Lindgren 
hjälpa ti ll att dra fram stjärnor ur and--

Vi får aldrig 

renhårig 

ra klubbar (Orebros 13cngc-Olof Alm
sccdr och Tunafors' Scen Ekman, båda 
"tungan på vågen" i seger-rika Sex-natio
ners) därmed försvårande för sina egna 
k lubbar i inhemsk konkurrens men för
stärkande landslaget. 

Overhuvudraget corde samarbetsandan 
bland de svenska simtränarna vara utom
ordentlige fin åtminstone om man gör 
jämförelser med and ra länder och andra 
gebit. Här ligger mycket av svensk sim
ning styrka. Satsningen p!I tränarna un
der senare år, bakom vilken stått hela 
förbundsstyrelsen, icke minst d~ vår ord
förande 13erril Sällfors, har varit ett av
görande schackdrag bakom uppmarschen. 
De cre stockholmstränarna Scen H ell
qvist, Åke J ohansson, Åke Lindgren har 
framför allt skapat ett minutiöst väl
skött landslag under de viktiga cävlings
dagarna och sanuidigr fått en betydande 
uclandsruti n. Nu har många nya för
nämliga tränarekrafcer vuxit fram, som 
är värda samma matchning. Det är ett 
ekonomiske problem, denna nödvändiga 
utbyggnad, men det bör kunna lösas om 
simningens nuvarande good-will tillvara
tagas. Det gjordes i samband med Sex
nacioners ett försök att skaffa ökade 
medel till landslagets rustningar och trä
nareorganisacionens utbyggnad genom den 
i sista stund framkastade "TV-nyckeln". 
I den var säkert god men vi kom i tids
nöd och försäljningen slog slint bl.a. i 
Stockholm. Dock en grundplåc på en del 
tusenlappar skapades, och nu är det me
ningen att bygga vida re. En särskild kom
mittc har tillsatts för atc skaffa den 
expanderande svenska simningen ökade 
ekonomiska möjl igheter, dvs. ge oss ci ll
fälle att: 

1. Uppmuntra flera tränare bland all:i 
de många, som nu offrar så mycket av 
sig själva. 

2. Möjliggöra för landslagccs stöttepe
lare acc fortsätta sin träning, när de 
kommit ur i förvärvslivet, eller som i 
fallet P er-Ola Lindberg försöka medver
ka till att swdier och simträning kan 
kombineras. 

Men denna linje får aldrig drivas dit
hän att vi uppger det som varit svensk 
simnings stora styrka i med- och mot
g1ng, en renhårig amatöranda. Låt oss 
inte lyssna för mycket ci Il bedrägliga 
tongångarna på andra håll. 

ge upp 

amatöranda 

Scgerprcmierna måste fortfarande hu
vudsakligen bestå i att cävlingsåret göres 
mera attraherande. I år har genera lsek
recernren lyckats "lägga ut" resor till 
Holland (cvå stycken), Osttyskland (ock
så cvå) Sovjet och Paris. Det ökade in
ternationella utbytet, som på lång sikt 
måste omfatta matchandec även av B
landslag, har möjliggjorts främst tack 
vare det fina T V-samarbetet. 

* 
Det har på sina håll hävdats att man 

tränar för hårt i svensk simning. Därför 
är det mycket värdefullt att ett stort 
läkarcceam i dagarna framlägger sina 
slutsatser av omfattande observationer, 
som man de ev.i senaste åren gjort fram
för allt k ring de stockholmska simmar
flickornas träning. Vi inblandade, som 
sett hur dessa hårdträningens "offer" 
reagerar, hur de ucvecklacs icke minst 
som personligheter, emotser utredningen 
utan bävan. Men givetvis skall vi vara 
mycket tacksamma över det ökade sam
arbetet med den medicinska sakkunska
pen. 

Vid ert tillfälle i våras mcalade jag 
för en stockholmsjournalist att det kan
ske är möjligt att skära ned kvanritetcn 
träning till förmån för kvaliteten och det 
är givet att våra ledande tränare ständigt 
söker att förbättra sina metoder, inte har 
l:ist fast sig. I höstas efter en hård sats
ning var det också p3 sin plats med nå
got lugnare tempo. Men detta är inre rik
tigt detsamma som att "Svensk simning 
nu satsar på vilan", som rubriken i en 
veckoridn ing löd över en i övr igt saklig 
artikel. Vi kan givetvis varken "vila" 
eller dalta oss till fortsatta framgångar 
i den nuvarande konkurrensen. I den du
ger endast den anda som Sten Hellqvist 
och flera andra svenska tränare skapat. 

Efter en liren andhämmingspaus är det 
allcs3 nu åter dags för nya målmedvetna 
tag, närmast med sikte på EM. Om svensk 
simning kan hllla ut ytterl igare endast 
n:igot år efter nuvarande linjer så kom
mer våra resurser och villkor att avse
värt förbättras. Tusentals aktiva och 
hundratals ledare och tränare landet runt 
kan d3 stolca blicka ti llbaka på ett ly
sande pion järarbere utfört under knapp
hetens kalla stjärna. Det kan bli ett rikt 
minne för livet att bevara. _I 



SA HAR nu också Ystad f!itt sitt nya badhus - till glädje för alla simintresserade i 
denna Österlens vackra stad. P!i övre bilden synes en totalvy över anläggningen, som 
invigdes i mitten av december av landshövding Gösta Netzen. P!i undre bilden leker 
badmästare Olle Melkeraen och hans biträde Bengt Gunther tittut i rutan i kortsidan 
på djupa bassiingdelen. Bassängvattnet skall vara s!i klart att man genom den rutan 
han se bort till andra kakelväggen - 25 m alltså. Bassängen rymmer 800.000 I vatten. 

Poloförberedelserna inför EM 
Alla vänner av svensk vattenpolo glad

des storligen över Frille Sjös artikel i 
Simsports decembernummer. Sjö är en 
värdefull til lgång på polosponcn i vårt 
land och hans åsikter måste värderas 
högt. 

Hans framställning om det unga, goda 
spclarmatcrialct är mycket glädjande och 
det kan bara ytterligare understrykas av 
den som känner svensk vattenpolo. 

Ji.ven den glada nyheten att ett till
räckligt antal internationella matcher pla
neras hör till de oumbärliga förberedel
serna inför EM i Leipz ig. I detta sam
manhang måste man emellertid beklaga, 
att man 19 5 8 efter landskampssegern mot 
England, inre startade i Budapest-EM. 
Sedan dess har Sverige Ildit många och 
svåra nederlag som delvis måste skyllas 
p:l bristande av internationellt utbyte. 
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Å andra sidan saknar man dock en 
ständigt pågående teknisk och taktisk för
beredelse och vidare den ofrånkomliga 
konditionen och snabbheten som man 
måste besitta om man skall kunna kom
nu upp på internationell nivå. Det re
dan tidigare snabba och rörliga spelet är 
emellertid nu, sedan de nya reglerna in
föres vilka föreskriver fyra perioder samt 
2 minurerspauser och vilka dessutom 
möjliggör användandet av 4 avbytare, 
som kan sättas in när som helst, ännu 
snabbare än förut. 

På vilket sätt ska ll man då kunna lösa 
de viktiga frågorna i detta sammanhang 
med tanke just på de svenska förhållan
dena? Vilka träningsmetoder är använd
bara med hänsyn till de kända svårig
heterna? 

Det är tyvärr helt uppenbart, att re-

gelbundna sammandragningar av lands
lagskandidaterna, t.ex. var 14:e dag lik
som i England, är otänkbart här i Sve
rige. De stora avstånden mellan polocen
tra och bristen på för polo passande bas
sänger gör en sådan lösning även ekono
misk omöjlig. 

Ett annat hinder för en gemensam för
beredelse är tävlingskalendern, vilken gör 
en intensiv uppladdning nära nog omöj
lig för k lubbarna och såväl som för 
landslagskandidatcrna. En titt på denna 
gör det strax klart att det under så gott 
som hela året pågår mästerskapsspel i 
division I och Il. På de få återstående 
söndagarna följer sedan juniormäster
skapspolon, i vilken kandidaterna för 
Leipzig och senare för Tokio deltar. 

All denna seriepolo utgör inte enbart 
ett hinder för landslagets utveckling, utan 
medför även att spelarurvalet i de en
skilda klubbarna försämras och därmed 
även landslagets rekryteringsbas. 

Att under en tidsrymd av 1-2 veckor 
samla samtliga landslagsspelare till etr 
träningsläger är otillfredsställande då det 
är för kort tid för :m B ett slagkraftigt 
pololag. Man måste också räkna med att 
inte alla spelarna kan ställa sig till för
fogande för den långa tidsperiod, som 
mästerskapsspel, träningsläger och ut

landsrnrncer kräver. 

För att åtminstone delvis råda bot p:l 
dem vill jag föreslå: 

* att landslagstränaren på ort och ställe 
besöker de bästa klubblagen minst var 
14:e dag och tillsammans med klubb
tränarcn etappvis drar upp de nöd
vändigaste riktlinjerna och på så sätt 
gör förberedelserna inom de olika 
klubbarna enhetlig; 

* att mästcrskapsmatcherna mellan de 
bästa klubblagen bestäms så, att lagen 
i samma omgång alltid spelar på sam
ma ort. På kvällen före matcherna 
eller efter dessa bör tränaren med 
tanke på kommande matcher och efter 
en stunds uppehåll sysselsätta spelar
na med diskussion om hur ett enhet
ligt, modernt och rörligt spelsätt skall 
kunna utformas i ett landslag med 
11 spelare. 

En förberedelse av detta slag har man 
genomfört under 1961 i England och att 
man haft framgång med det visar bl.a. 
att det engelska landslaget förra året seg
rade över Spanien och Belgien samt led 
ert knappt nederlag mot Västtyskland 
(4-5) i den Västeuropeiska vattenpolo
turneringen. 

Matchspel är i och för sig inget att 
förorda när det gäller förberedelser för 
att kunna få fram ett enhetligt och kon· 
centrerat landslag. Nandor Nadas 



nadas uallenpoloskota 
TEKNIK 

Utan tekniskt kunnande kan vatten
polospelaren ej uppnå sitt mål, hans fram
gång är bara en tillfällighet. Den goda 
tekniken är vapnet varmed spelare och 
lag kan säkra framgången. Här behandlas 
enbart de enklaste tekniska övningarna. 

Framför allt måste betonas att : 

I) Samtliga övningar utföres både med 
höger och vänster hand separat var för sig. 

2) Då, som tidigare framhållits, det är 
oundvikl igt, även vid rörligt spel, att tid
vis positionsspel uppstår måste samtliga• 
övningar göras både från platsen och un
der rörelse. 

BOLLBEHANDLING 
Förberedande övningar: 

I) Spelaren ställer sig framför en vägg 
bredvid simbassängen i gymnastiksalen 
eller i det fria och försöker fatta bollen 
under ifrån med handflatan och fingrarna 
utspärrade och kastar sedan bollen mot 
en bestämd punkt på 2-3 meters avstånd 
för att sedan åter fånga den tillbakastud
sande bollen med ena handen. Bollen bör 
först kastas med höger hand, och när 
detta går utan svårighet övas vänster hand 
p.'l motsvarande sätt. Avståndet till väg
gen kan givetvis ökas och minskas. 

2) Samma övning med två spelare som 
står mitt emot varandra på 2-3 meters 
avstånd och försöker kasta bollen ti ll 
varandra i huvudhöjd . Aven här skall 
samtliga variationer övas. 

3) Samma övning på land med fyra 
spelare som ställer sig i en ring med ca 
3 meters avstånd från varandra. Bollen 
fångas i luften i huvudhöjd och kastas 
vidare till nästa man. Kastet får ske till 
nästa man först då bollen ligger säkert i 
handen. Följande variationer skall alltid 
övas . 

Passn ing av bollen: 

a) i cirkel åt höger med höger hand; 
b) i cirkel åt höger med vänster hand; 
c) i cirkel åt vänster med höger hand; 
d) i cirkel åt vänster m. vänster hand . 

. ~; 

Bollf attning i luften 

Det visar sig snart att passningen g.'lr 
lättare att göra, om spelaren före pass
ningen gör en hel vändning med bollen 
genom vridning av axeln nämligen med 
höger hand åt vänster och tvärtom. 

TEKNISKA OVNINGAR 
I VATTNET 

Så snart dessa övningar kan göras utan 
fel p.l land , fortsätter man i vattnet. Mm 
skall inte genast börja i djupt vatten 
utan stegvis från I meter. 

Vid övning nr I användes nu ej väg
gen som må lpunkt utan de numrerade 
startpallarna i bassängen. T djupt vatten 
skall sedan passning och skott övas med 
uppstampning av kroppen i högt läge. 

Sedan de förberedande övningarna nr 
2 och 3 inlärts i djupt vatten, övas de 
närmast fö ljande mot ett mål. 

OVNING NR 4 
Ett mål ställes upp i grunt vatten. I 

övningen deltager tre spelare. En spelare 
N l st!!r som målvakt, den andre N 2 
står 4 m framför mål i mitten som cen
ter, en tredje N 3 bakom denne på ytter
ligare 4 meters avstånd. Bollen passas 
nu från N 3 ti ll N 2 i luften och i hu
vudhöjd och skjutes av den senare i mål. 
N 2 inväntar passet med hoppen vänd 
en aning mot N 3. Bo llen får ej falla ned 
på vattenytan. Målvakten försöker taga 

Bollf attning vattnet 

bollen med båda händerna och sedan 
kasta den snabbt tillbaka till N 3. Se
nare skall N 2 försöka taga bollen om
växlande med höger och vänster hand och 
skjuta motsvarande. Alla tre spelarna 
växlar tidvis plats och detta är en prin
cip, som gäller för alla övningar . 

OVNING NR 5 
Samma övning men i djupt vatten. 

OVNING NR 6 
Denna övning göres med fem spelare, 

nämligen en målvakt, tre forwardsspela
rc och en centerhalv, först på "grund" 
sida sedan också i djupt vatten. 

Kedjan placerar sig på 4-metcrslinjen 
med ett avstånd i sidled mellan varandra 
på ca 4 m. Cen tcrhalven lägger sig i sin 
tur ca 4 m bakom planens mitt. 

Alla skott som tages av målvakten kas
tas av denne till eenterhalvcn. Denne 
kastar bollen omväxlande till högerfor
warden, vänsterforwarden resp. centern, 
vilka i sin rnr genast skjuter mot mål. 
Bollen fångas varje g;'lng i luften och 
skjutes direkt vidare. Kedjespclarna och 
centcrhalven växlar plats efter ca 10 
skott från var och en. Högerforwarden 
bör spela och skjuta bollen med vänster 
hand. Han har alltså att fånga bollen 
från center hal ven med vänster hand och 
vrider sig därför en aning åt vänster. 
På samma sätt inväntar centern och väns
terforwarden center hal vens pass, genom 
att vr ida sig något åt höger - såvida 
de inte är vänsterhänta -. Följande va
riationer bör övas. 

Förkortningar: H = Halvan, höger
forward = R , v3nstcrforward = L, cen
tern= M. 

I. H-R-L-M 
2. H-L-R-M 
3. H-M-R-L 
4. H-M- L- R 

(Forts. nästa nr.) 

:~ ... :;.,. 
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Vid en simkonferens i Budapest med deltagande av sim
tränare och ledare från Polen, Sovjet, Bulgarien, Rumänien, 
Ungern och Osttyskland framkom vid en förevisning av en 
film (filmslingor tagna i över- och undervattensläge) från OS 

Rom där Mullikcn och Osaki använde sig av en ny taktik 
200 m bröscsim. 

I en avskrift från en artikel i DDR Schwimsport-Forum 
författad av Giinter R egener och Klaus Rudolph får vi här
med redovisa den nya tekniken jämförd med den gamla. 

Författarna har vid konferensen upptecknat huvuddragen 

MOMENT 
Nya tekniken Gamla tekniken 

U tg!lngsläget är sträckläge. 
Simmaren h!lller huvudet till i 
höjd med htlrfiistet i vattnet. 
Händerna göres beredda till 
grepp i vattnet för det nya 
draget. Benen börjar böjas i 
knäleden. 

U cgångs läget är scräckläge 
som varar något längre än vid 
den nya tekniken. Huvudet är 
höge uppburet, munnen är fri 
för påföljade inandning. Ar
marna ligger utsträckta bred

vid varandra. 

. ViOMENT 2 
Nya tekniken 

Arm ama har förts längre 
nedåt. Benen har böjts ytterli
gare i knäleden. Underbenet 
föres närmare "siitet". Ut
andningen är avslutad. 

Gamla tekniken 
Vattengreppet påbörjas. Ar

marna föres ucåc-ned3t från 
varandra. Benen drages mot 
"sätet". Inandningen börjar . 

MOMENT 3 
Nya tekniken 

Armarna drages ned/it-utåt i 
linje med skuldrorna. Benen 
drages upp ännu längre mot 
"sätet". Huvudet ligger fort
far ande i vattnet till i höjd 
med h!irfästet, men göres be
rett att föras upp till kom
mande inandning. 
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Gamla tekniken 
Armarna har dragi cs till 

ungefär i höjd med skuldror
na (vinkel 120 grader är ge
nomförd). D et är avslutningen 
på armdragec. Benen drages vi
:lare mot "sätet". Inandningen 
avslutas. 

ANNORLUNDA 
och SNABBARE 
och av den anledningen kan det fö rekomma vissa felak ti g
heter i detaljerna. 

Ett som var säkert var emellertid att det redovisades en 
avsevärd skillnad mellan den nya - och gamla tekniken i 
vad avser andningen. Utandningens ry tmik med arm- och 
bentag helt annorlunda kordi nerad än förut. Inandningen sker 
i d et mometct då armarnas drag nedåt är avslutat (när arbcts
fascn är avslutad och armarna föres inåt-framåt). Huvudet för
blir hela riden i vattnet t ill i höjd med hår1ästct endast vid 
inandningen (som varar i ett mycket kon moment) föres 
huvudet snabbt upp för inandning. 

MOMENT 4 
Nya tekniken 

Armarna har dragits förbi 
höjd med skuldrorna, nämligen 
ända till i höjd m ed bröstet. 
(Armarna är svagt böjda i arm
b!lgsleden och drages mycket 
bakåt.) Armdraget är därmed 
avslutat. Benen är ännu mera 
böjda med underbenet mot 
"sätet" jämfört med den gam

la tekniken. Huvudet föres 
mabbt ovanför vattenytan, in
andningen tager sin början . 

Gamla tekniken 
Händerna föres inåt-uppåt. 

Armbågarna tryckes in mot 
varandra. Benen har förts när
mare "sätet". Inandningen av
slutas. 

MOMENT 5 
Nya tekniken Gamla tekniken 

Armarna föres inåt. Hän- Armarna föres sammanförda 
derna föres in!lt-uppåt och till- framåc. Benen föres vidare i 
sammans. Armb!lgarna tryckes rikting mot "sätet". Inandning
in mot varandra. Hälarna är en är helt avslutad. 
i sin avsbttningsf as, nämligen 
endast en kort bit ifr!ln "sä-
tet". Fötterna v rides utåt för 
att em!l det bästa möjliga 
fr!lnskjutet fr!ln vattnet. In-
andningen fortsätter. 



MOMENT 6 MOMENT 8 
Nya tekniken Gamla tekniken Nya tekniken Gamla tekniken 

Underarmarna föres framlit- Händerna föres framh strax 
upp/it . Armbågarna föres när- under vattenytan. Benen har 
mare varandra. Benen sätter n:ltt till sin slutfas. Utand
ig!ing med ett intensivt f rlin- ningen förberedes. 
skiut. foandningen är avslutad. 
Huvudet tryckes !iterigen m ed 
till i höid med h!irfästet. 

Armarna är nu striickta, de 
ligger däremot inte kvar i det
ta sträckläge utan i stället vri
des hand/ latorna omedelbart 
utåt för att f!i ett nytt grepp i 
·vattnet. Benen har avslutat sin 
arbets/ as och är sträckta. I 

Arnurna är ännu icke riktigt 
srr:ickta, men strävar herigen 
framåt. r kroppens glid fram
åt, som erhåll its genom benens 
frånskju r, kommer armsrräck
ningcn. Utandningen avslu tas. 
Vid dena tillfälle befinner 

.. , . a ... ---~-~····· 
~~~y.·~~ - ~~~" 

nästa moment blir de literigen sig munnen ovanför vatten
böida för att få fram ett nytt yta n. 

~·/··~ """~". ~ . frånskjut. Utandningen fort-
~ .... .,...... . siitter. 

MOMENT 7 
Nya tekniken Gamla tekniken ·,~:~if::~;! 

Simmarna för armarna fram
åt-up p!it. Händerna har förts 
upp strax under vattenytan. 
Bene11 rör sig bakJt till f 11ll
stä11dig sträckning för att ge 
kroppen fortsatt glid framlit. 
Huvudet ligger fort/ ar ande i 
V<ittllet och utandningen på
börjas. 

Armarna är fortfarande böj
da i armb.lgs lcdcn. Armarna fö
res framåt för den slutli ga 
mäckningen. Benen har nått 
fram till sin slutfas. Föttcrn.1 
vridcs ur.1t för att ern.I bäst.\ 
möjliga fr.~nskjutct fdn vatt
net. Simmaren förbereder ut
andningen. 

J ämförelsen mellan de b1da o lika tek
niska utfö randena anger skisserna, sär
skilt visar det sista momentet tydligt :m 
den nya tekniken erfordrar ett större 
antal simtag där glidmomcntct praktiskt 
t.1get inte existerar mera. 

Huvudets ställning med hårfästet i höjd 
med vatteny tan erfordrar en längre tid 
för utandningsmomenret. 

Inandningsmomcntet har dragits ned 
till ett minimum av tid. D enna teknik 
kommer s:Hedes mycket nära fordringar
na på en lång och djup utandning. (I 
andra simsätt blir det uppfyllt genom 
s.k. "dubbeldrag" två- eller rrearmsdra
gec.) Fördelen med den nya tekniken är 
uppenbar om man betraktar den arbetan
de muskelmassan vid brösrsimmec. I tid
punkten för armdragec är bål- (bröst) 
muskulaturen mycket belastad. I mo
mentet då bröstkorgen genom samman
dragningen av ryggens musku latur och in
dragningen av brösrkorgen fö ljer inand
ningsmomenret i den gamla tekniken . En 
maximal lufttillförsel till lungorna var 
däremot icke möjlig. 

Den mest gynnsamma hållningen för 
en maximal inandning är den då över
kroppen är svagt framåtböjd och armar
na hängande något n edåt-fram~t. Inand
ningsställningen med armarna högt upp
lyfcade eller förda i sidled som ofrast 
användes efter en idrons lig ansträngning 
är inre att anse som den bästa. 

I det momentet då armarna avslutat 
draget och böjes in!h-fram.it erfordras 
jämförelsevis ett litet arbete eftersom un
dcrkroppcns (benens) musku latur är myc
ket litet ianspdkraget. Med d enna teori 
som grund är ställningen med armarna 
ned.'lt (moment 4 nya tekniken) vid in
andningsmomentet att anses vara den 
psykologiskt riktiga vid bröstsim. 

Ett ytterligare pl us har dessutom d en 
nya tekniken i jämförelse med d en gam
la om man ser på de fysika liska föru t
sättningarna för simning (rörelse i vatt
net). 

Det är fastslaget att vatten bär upp en 
lärrare kropp bättre och att den tunga 
kroppen sjunker snabbare. Undersökning
ar har visa t att i genomsnitt har k vin
nan en specifik vikt som ligger under 1, 
är alltså lättare än vattnet, och att män
nens specifika vikt i regel skulle ligga 
över 1. Kv innan har en lättare benstom
me än mannen, d essutom har !10n ett an
nat hudfettämne som gör hennes speci
fika vikt lättare. 

K vinnan kan därmed vid simning me
ra lägga ned sin kraft för att uppnå ert 
gynnsamt glidmomem, eftersom hon hela 
tiden har lättare att bibehålla det rätta 
vattenniv5läget. 

Mannen däremot måste först och främst 
arbeta för att Hi kroppen i rä tt flytläge 
och H r i andra hand tänka på glidmo
mentet. En del av sina krafter (sitt ar-

-~..... .·• :; 

b~te) Llr han s31dcs sätta in för att bibe
hrna det rätta fl ygläger. 

Va ttnet har den egenskapen att den ger 
varje kropp en viss flyrförmåga. Vattnet 
bär mera upp en kropp och låter den sjun
ka saktare än om det skulle ske i luft. 
En manlig kropp väger vid en genom
snittl ig Thoraxsrällning i vatten om
kri ng 1-62 kg. För denna vi kt erford
r.1s det för mannen med den större spe
cifika vikten en viss kraft för att H upp 
kroppen till det rätta fl ytläget. Vikten för 
mannen ligger dessutom ännu högre d !I 
ju en del av kroppen och ryggen i regel 
li gger fri fr!ln vatten. Lyftes nu huvudet 

i sin helhet upp ur va ttnet kan sXledes 
inre vattnet giva honom det rätta fl yt
läget, på det sättet trycker han ned hela 
sin egen tliga v ikt som har till fö ljd att 
ett uppenbart större arbete erfordras för 
bibchållandet av flytläget, vilket kom
mer att medföra ett fö rsvårande av glid
momentet med .ltföljande mindre snabb
het. 

Den nya tekniken , särskilt då huvu
dets ställning, motsvarar dessa f ysikaliska 
lagar. D en giver kroppen det maximala 
flydäger. Det måste under alla omstän
digheter iakttagas att den bästa möjliga 
kroppsvinkeln i förhWande till vatten
ytan kommer att bibehållas. 

Enligt vårt bedömande behöver abso
lut inte den nya tek niken tillämpas för 
damer. D en bättre specifika vik ten hos 
kvinnan erfordrar den högre ställningen 
p.\ hu vudet för a tt få fram den bästa 
möjl iga k roppsvinkcln i förhå llande ti ll 
vattenytan. När tidpunkten för en an
nan inandningsreknik hos våra kvinnliga 
brösrsimmerskor kommer att bliva före
mål för någon ändring måste förse prö
vas fram. Tills vidare anser vi att vå r 
gamla teknik är den r iktiga för v!lra 
kvinn liga brösrismmcrskor. 

11 



r \ 
SIMSPORT 

presenterar nytt 
från USA och 

J Australien 

USA hade ett fantastiskt simmarår 
1961 - aldrig någonsin tidigare har så 
många världsrekord satts av yankees, ald
rig har USA så till den grad dominerat 
världsrekordtabellerna. Nya världsstjär
nor dök upp i en aldrig sinande ström. I 
Sverige märks det om en storsjärna slu
tar - i USA har man reserver i kö. 

Man har en bredd och en återväxt som 
är rent fantastisk. Vi skall ta bara ett 
exempel - kalla det litet lokalpatriotiskt 
USA:s svar på Jane 'Cederqvist och Mar
gareta R ylander - kalla det kanske hell
re för USA:s svar på Chris von Saltzas 
hot om att lägga upp. 

Man har fått fram en 12-årig ·kalifor
nientös som lovar ~tt bli vassare än allt 
som tidigare skådats. Hon heter Jill 
Spaulding och h(,,, har hittill s presterat 
följande i 50-metersbassängcr: 

100 m fritt: 1.05 ,3. 
200 yards fritt: 1.15,l (25 m bassäng) 
400 m fritt: 5.01 ,2. 
1.500 m fritt : 20. 19,3. 
400m medley: 5.53,9. 
Fresnotränaren Gene Stephens säger: 

- Hon är det största ämne jag sett. J ill 
tränar sex gånger i veckan - sommartid 
tre timmar om dagen, vintertid 1,5-2 
timmar om dagen. Men hon hinner ock
så med toppbetyg i skolan och scouting 
för att inte tala om kakbak. Det är favo
ritsysselsätmingen, säger mamma Spaul
ding. 

Ett normal t träningspass består enligt 
tränaren av ungefär följande: 4x200 m, 
6x100 m, 10x50 m, 10x25 m. Plus stil
träning och annat förstås . .. 
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USA:s SVAR PÅ JANE: 12-Ål 
Jill började tidigt, mycket tidigare 

än någon svensk storsimmerska börjat. 
Hon lärde sig att simma vid sex års ål
der och började tävla "på allvar" v id 
sju år. H on vann , skriver amerikanska 
tidningen Junior Swimmer någonting så 
imponerande vid den åldern som "San 
Joaquin Valley Swimming and Diving 
C hampionships", ett evenemang så stort 
och bokstavsmäktigt att det väl är tvi
velaktigt om sjuåringen kunde uttala 
namnet utan art staka sig ... 

Jill har också en syster, J ane, som är 
ute efter fami ljerekorden. Hon har in
te hunn it b li mer än 9 år gammal men 
har redan avverkat 50 meter fritt pK 36,0. 
D et är bättre än Jill på sin tid ... 

USA har ännu flera "låga" tonåringar 
a tt visa upp. Låt oss bara ta några exem
pel: 

Cathy F ergusson 
20.2 3 på 1500 m, 
2.40,7 på 200 rygg 
ley. 

2.29,2 på 200 
1.13,9 på 100 
och 6.04,2 på 

fritt, 
rygg, 
med-

Sharon Stouder 1.07,5 på 100 fritt, 
2.31,5 på 200 fritt och 21.14,9 på 1.500 
meter. 

Gina Ambrose, 2.26,4 på 200 fritt, 
5.08,5 på 400 fritt och 5.56,2 på medley. 

Kristie Gimenez, 1.24,2 på I 00 bröst, 
l. l 7,6 på 100 fjäril, och 6.01 på medley. 

Alla dessa är i 11- 12-årsåldern. Alla 
siktar på Tokio och olympiaden 1964. 

Det skall bli intressant att se hur 
många som kommer dit, hur många som 
hinner tröttna innan dess.. . Tröttna? 
Ja, just det ... H ör bara vad Lynn Bur
ke, olympisk guldmedaljös och världs
flicka säger - litet fritt översatt: 

- D et är värdelöst att vara amerikansk 
storsimmerska. Ingen fäster sig vid vad 
man gör. Vi är coralt likgiltiga för näs
tan alla. Det är bara vid olympiader, 
som vi uppmärksammas. 

Lynn sade <leta i New York Mirror, 
sedan hon offentliggjort sitt beslut att 
lägga upp, ett år efter det att hon slagit 
igenom. 

- Vi behöver uppmuntran, fortsatte 
Lynn. Man blir trött och retl ig om man 
12 månader på året ska ll hålla på att 
träna 5 timmar om dagen. 

Och hör sedan, alla yankees som är 
in tresserade av framgångar i simning. 
Se upp så att inte Jill Spaulding säger 
detsamma som Lynn Burke fore Tokio! 

Australiens toppsimmare Kevin Ben·y 
utklassade sma konkurrenter på 220 

BILDERNA HAR I N TILL föreställer (se numren i remsans över
kant): 26) ROGER GOETTSCHE, som håller skolrekordet för 
Illinois på 100 yards rygg m r:d 55,1. 27) BILL SMITH, som satt 
skolrekord på 100 yards bröst med 1.07,4. Han gjorde tiden strax 
efter återkomsten från en blindtarmsoperation. Han hade bara trä
nat två dagar efter konvalescensen . .. 28) Olympiska guldmeda!
jösen C ARO LYN WOOD, nyligen utnämnd till ordförande i en 
oregonklubb. 28) NANCY KRASCHEN, från Chicago, 14 år 
oammal, stort löfte i litet av varje. 29) DONNA DE VARONA 
~ världsrekord/ ficka i lagkapp, ansedd som Chris von Saltzas 
arvtagers!ea. H on har gjort 56,9 på 100 yards fritt ... 



lG 5.01,2 PÅ 400 
yards fjäril vid Nya Syd-Wales mäster
skap i simning i Sydney i januari och 
satce världsrekord med 2.13,8. Det gam
la rekordet löd på 2. I 4,0 och sattes av 
l.rndsmannen Nevillc Hayes vid en tcst
match mot Japan i Sydney förra veckan. 

Bland de utklassade konkurrenterna 
befann sig också Hayes. Han ledde ända 
tills knappt 30 meter återstod. Då satce 
llerry in en raketspurc. 

BILDERNA HÄROV AN föreställer (se numren i remsans över
kant): 9) KATHY HULLER, Minnesota, amerikanska juniormäs
tarinnan på 50 yards fritt med 27,4. 10) Syskonparet BARBARA 
och SCOTT GREEN, !llinois med ett poängpris. 11) KFU M-kvar
tett från Summit, New Jersey - (där Patterson tränade för första 
matchen mot I ngemar Johansson) - som satt juniorrekord på 
4x100 yards fritt: fr.v. Judy Stickel, Pamela Richter, Virgina Du
enkel, Ann Trumbatore. 12) Tre lovande australiska hoppare och 
hopperskor, fr.v. 12-årige Ann Roley, Sue Knight, Doug Neil. 14) 
Californien-tränaren Don Gambrill med några av sina adepter. 
15) J I M GIGERICH, 12 år gammal. Ett av de senaste årens störs
ta fynd. Har simmat 50 yards rygg på 29,1. Det är amerikanskt 
rekord. 16) SUE MCCARTHY, "JJ.-årig veteran", enligt ameri
kanska bildtexten, har noterat H awaii-rekord på 50 meter bröst 

\ med 43,5. l3land 11-åringar alltså. . . _) 

Guldmedaljören Murray Rose avslöjar sin oly mpiska diet: 

ÄT ALDRIG KOTT, FISK OCH VITT BROD 

Säg mig vad du äter och jag skall 
s:iga dig hur bra simmare Du är ... 

Ungefär så sku lle australiske simma
ren Murray Rose, guldman 1956 och 
1960, nu skolkamrat med Per-Ola Lind
berg i Los Angeles, kunna tänkas yttra 
sig. Rosc är nämligen mat- eller rättare 
sagt dietexpert. Det lönar sig inte att 
sätta fram ett svenskt julbord åt honom. 
Han skulle lägga benen på ryggen så fort 
han fick känna den i hans näsa direkt 
avskyvärda doften av julskinka. 

Murray Rose's fru Eilccn är en t1lig 
husmor. Hon följer med vetenskapligt 
intresse sin mans dietförsök. Hon skri
ver för säkerhets skull artiklar om mat
hållningen - kanske för att kunna läska 
sig själv med en så saftig T-bonesteak 
medan äkta hälften med god aptit hugger 
tänderna I skummjölksost soyabönor och 
solrosfrön ... 

Murr.1y Rosc gick mycket noggrant ti ll 
väga när han förberedde sin romstarr. 
Han måste resa hem ti ll Australien för 

art träna och kval ificera sig. Där fanns 
inte den föda och de råvaror som han 
vant magen vid i Los Angeles. Han köpte 
massor med sig, som per flyg fraktades 
till Australien. Det var mest proteinrika 
födoämnen, proteintabletter, ja t.o.m. ho
meopatiska mediciner - de senare för 
;itt bota muskelvärk. 

Basen i Murra y Rosccs diet är för
akt för all t kött. 

"Jag tycker inte om någonting, som vi 
f~r genom att döda djur", säger han. 



Murray Rose (forts.) 

Eileen Rose's artikel har ett par listor 
som Simsport citerar: 

r 
FÖRBJUDET 

Kött av alla slag, fisk av alla 
slag, vitt bröd, allt av vetemjöl, 
ris, makaroner, spagetti, corn
flakes, smör, margarin, sirap, 
"vitt socker", marmelad, konser
verad frukt, "snask", te, kaffe, 
pastöriserad mjölk, såser, sallad 
lad dressing, vinäger. 

TILLÅTET 
Sojabönor, limabönor, gar

banzos, linser, opastöriserad 
ost, speciellt skummjölkso.st, 
nötter, ägg - "organically pro
duced" ( ! ! ! - tydligen inte ma
skin kläckta). Fullkornsbröd, opo
lerat ris, solrosprodukter, soja
mjöl, "fullkornsmakaroner", och 
div. andra oraffinerade natur
produkter, sojaolja, nötsmör, 
majsolja, solrosfröolja, honung, 
råsocker, torkad frukt, färsk 
frukt, färska grönsaker, juice, 
fär.sk getmjölk, yoghurt. Ett spe- I 
ciellt salt, specialbehandlad 

1 
jäst m.m. ./ 

Vad säger Per-Ola, Jane, Margareta 
och Karin Stenbäck om det ... ? Målti
derna hemma hos familjen Rose varie
rade något, skriver Eileen. Under ett 
h.irt träningsprogram behövde Murray 
mycket "muskelbildande föda, socker 
etc. Under cävlingsdagar drack han myc
ket litet. När vattnet var ka.llt eller för
ky lningar på väg behövde Rose extra 
mycket frukt och russin för att H upp 
hemglobinvärdet. När han var sjuk åt 
han enbart frukt eller drack juice och 
vatten för att "rena systemet" - för att 
nu d irektci tera en gång till. 

En dags dietlista kunde se ut s.1 här: 

VID UPP VAKNANDET: Ett glas 
juice. 

FRUKOST: Färsk och torkad frukt. 
En proteinrik rätt, antingen med get
mjölk som bas, eller nötter eller avoca
dofrukc med stuvade solrosfrömjöl. Nå
gon gång kunde han också äta en special
gröt med honung el ler torkad frukt. 

MELLANMAL: Morotsjuice. 

LUNCH: Råriven grönsakssa lad. :l:.n 
rätt med ägg, ost, böner, linser, stuvad 
pepparfrukt etc. Två tunna skivor spe
cialbröd. Frukt. 

MELLANMi\L: Morotsjuice. 
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Från Göteborgs horisont : 

Ann-Charlotte Lilja 19.57,7 
Rosen närmar sig Hemlin 

Valhallabadet i Göteborg kommer att 
bli årets SM-arena inomhus den 31 mars 
-1 april. Det blir m.a.o. fem år sedan 
sist, som SM gick i "Feskelägec". Göte
borgsklubbarna är tidigt i scarcgroparn:i 
för att visa hemmapubliken att även ri
kets andra stad kan blanda sig in bland 
SM-el iten. Göteborg hade bra represen
tation i Gävle i fjol med bl.a. silver
medaljer till najaderna på 4xl00 meter 
frisim, bronsmedaljer till GKK på 4x100 
meter bröstsim herrar och samma klubbs 
bröstsimstjärna Bernt Nilsson tog bron
set p1 100 meter bröstsim. Det blev yt
terligare tre finalplaeeringar av de tre 
göceborgsk lubbarna Najaden, GKK och 
S 02. Man hoppas nu att utdelningen 
skall bli ännu större 

Fem göccborgsrekord har antecknats 
och det gä ller S 02:s Margareta Ohström 
som på 200 meter ryggsim gjorde s.itt 
hittills grannaste lopp och noterade 2.42,6 
och på 100 meter avlästes J.17,8. Tidi
gare rekord 2.49, I resp. 1.18,2. Najadens 
Ann-Charlonc Lilja attackerade rekorden 
p1 800 och 1.500 meter frisim och kun
de i sitt ensamma lopp passera 800 me
ter på 10.32,2 (10.48,5) och gick i mål 
p.1 19.57,7 (22.33,7). 

Rolf Hedcberg, S 02, fortsatte rekord
jakten med 200 meter fjärilsim, där Rolf 
raderade ut k lubbkamraten Hans-Erik 
Malmbergs 2.31,6 till 2.29,7. 

Ytterligare granna tider noterades av 
Najadens nya simskou Malin Torell, som 
sam 400 meter frisim "dött" med Barbro 

MIDDAG: Lättkokta grönsaker, möj
ligen en bakad potatis, något protein
rikt. Frukt. 

Resultatet av denna noggranna diet
föring blev gu ld-, silver-, brons i Rom. 

Var och en blir salig på sin fason. 
Rose är det. Men han har det också ma
teriellt väl beviljat. Hans pappa har 
pengar och han beställde per teefon fr"lln 
New York allt som behövdes för sonens 
mathållning under OS att levereras till en 
särskilt hyrd lägenhet, där Rose vistades 
en hel del. När han bodde i Olympiabyn 
gick han ofta omkring med öronproppar 
för att inte ta all t för starke intryck av 
bullret och stojet. Han sov alltid med 
propparna ... 

Wallin på 5 .37,7. S 02-aren Carl-Gösta 
Rosen sam också 400 och noterade 4.48,6 
- näst bästa göccborgscid efter Willy 
Hemlins 4.42,3 sedan 1957. Thomas 
Carlsson, S 02, sam 200 meter ryggsim 
på 2.35,6 och sänkte personliga rekordet 
med nära 13 sekunder. S 02:s Marianne 
Geli och Birgitta Carlsson sam 200 resp. 
I 00 meter ryggsim på 2.49,2 resp. 1.19,5 
och slutligen noterade en kvartett S 02-
pojkar födda 1949, 4.38,4 på 4xl00 me
ter frisim. 

Rosen 4 .41,2 
S 02-simmarna fortsätter att visa srn 

tidiga vårform. Den 29 januari var det 
åter dags för en handfull nya rekord -
två lag - och tre individuella rekord. 

Det mest glädjande var kanske Carl
Gösta Rosens attack mot f.d. mästersim
maren Willy Hemlins rekord på 400 
meter frisim 4.42,3. Rosen avverkade för
sta 100 kanske aningen för långsamt med 
tanke p~ rekord men utgångstempoc pas
sade troligen Rosen bäst för på 200 och 
300 meter var passertiderna resp. 2.15,5 
och 328,5. Sluttiden motsågs med spän
ning med den välväxta och starka S 02-
junioren förpassade Willys tid ur tabel
len och noterade sig själv för 4.41,2. 
M.a.o. så fort har ingen gö teborgare ti
digare summit 400 meter frisim. 

Rekordkvällen hade redan startat med 
två lagsimningar och i den första damer
nas 4xl00 meter ryggsim avlivade S 02-
flickorna sitt egna rekord med över 10 
sekunder till 5 .21,3. Det blev för övrigt 
göteborgsrekord redan på startsträckan av 
Margareta Ohrström som förbättrade sitt 
rekord med fy ra tiondelar till 1.17,4. 
Yvonne Lindskog 1.25,3, Birgitta Carls
son 1.20,8 och "slutmanncn" Marianne 
Gelin 1.17,8 (!). 

Det blev också rekord på herrarnas 
4xl00 meter fjärilsim, där kvartetten 
Rolf Hcdcberg, Stefan och Thomas Sjö
ström same Thomas Carlsson sänkte 
GKK:s tidigare rekord från 4.50,9 till 
4.4i,7. Rolf Hcdebcrg som stratsträckan 
på 1.05 ,8 - en förbättring av sitt egna 
göteborgsrekord med en tiondel. De övri
ga delsträckorna blev Stefan 1.14,7, Tho
mas Carlsson 1.08,3 och T homas Sjö
ström 1.13,9. 

Reine Odell 



Efter sin framgångsrika turne i Austra
lien gästade den japanska simmartruppen 
på sin hemresa \'V'elington i Nya Zeeland, 
varvid de bjöd på en strålande uppvis
ning Belnheim-bassängen (5 5 yards) med 
ett världsrekord i ryggsim som toppnum
mer. 

D et var Shigeo Fukushima som på 220 
yards ryggsim förbättrade australiern 
Moncktons fyra år gamla notering med 
0,6 sek. att lyda p å 2.17,8. Hans eget 
japanska rekord var tidigare på 2.19,8, 
men i Brisbane noterade han den 6/ 1 
på 200 m 2.17,3. Den nya världsrekord-

tiden kan bedömas vara värd ung. 2.17 
"blankt" på 200 m och är sålunda inte 
av kategorin "fantastiska" rekord. På 
200 m håller amerikanen Tom Stock 
världsrekordet på 2.11,5 och dennes 
landsmän Gracf, Goettscher och Bartsch 
har noterat resp. 2.14,4- 2.16,4- 2.16,4, 
medan ryssen Barbier håller europare
kordet på 2.16,5. 

Flera japanska resultat i W ellington: 
110 y-Katsuki Ishihara 5 8,2, 220 y
Tamso Fujimoto 2.07,0, 440 y-Makoto 
Fukui 4.31,8 , 220 y bröst-Morito Shi
gematsu 2.39,9, Kiyoshi Nagagawa 2.41,8, 

JOHl\11\lI HEi.I.STRÖM 
Svensk simhoppning har sorg. J ohnn y Hellström har menings löst och 

grymt ryckts bort, endast 20 år gammal. 
För oss som kände Johnny är det ofattbart. I hans hoppn.ing var det jus t 

livet och ungdomen som talade - och nu finns han plötsligt inte mer. Vi 
står stumma inför detta ödets spel med en 'ung människa. 

Johnny var för oss inte bara en innerligt uppskattad vän, han var en 
gudabenådad simhoppare. Det fanns i hans hoppning n;\gonting, som inte 
kan läras in, någonting av konstnärstemperamenr. 

Han hoppade med obändig kraft och fr iskhet men hade den sä llsynta 
förmågan att förena detta med en inneboende känsla för elegans och har
moni. Johnny kunde inte kompromissa. Bära eller brista - i varje hopp 
spelade han ut all sin djärvhet, hela sin vilja. Stundom ledde det till onö
diga nederlag men det gav också de stora segrarna. 

Hans korta hoppJrbana började i J önköping år 19 54 under Ingvar Som
marströ ms ledning. Redan 1956 var han nordisk juniormästare. Som sex
tonåring tog han 195 8 sitt första svenska mästerskap i svikthopp. Så fly t
tade han till Stockholm och SKK. Med Tage Lindströms hjäl p försvarade 
han sedan sin plats som vårt lands främste sv ikthoppare. 

Idrottsprestationer brukar uttryckas i medaljer och placeringar. Johnn y 
hann v inna fem SM, åtta andra SM-medaljer, fem JSM och två JNM. Inter
nationellt representerade han Sverige i mera än tio landskamper med seger 
bland annat över England. Han blev semifinalist både på EM och OS med 
en niondeplats i Budapest och en trettonde i R om. 

Men det är människan och kamraten bakom prestationerna vi främst 
minns. Johnny älskade idrotten. H an behövde den på något sätt mera 
än vi andra. Där kände han sig hemma, där fick han vara sig själv. H an 
ställde aldrig några krav, var bara så oöindligt tacksam för den vfoskap 
och gemenskap, som idrotten gav. P å sitt stillsamma, försynta sätt visade 
han alltid en så innerlig tillgivenhet. 

Vi simhopparkamrater bar Johnn y t ill den sista vilan i djup sorg över 
en vän, som hade så mycket att lära oss i fråga om ödmjukhet och tack
samhet. 

Toivo 

220 y fjäril-Yoshisuke Sato 2.19,8, Ha
rno Yoshimuda 2.20,1, 4xll0 y medley 
- Japan 4.17,0. 

P.S. - Vid tävlingar i Auckland för
bättrade Fukshloa ännu en gång sitt 
världsrekord på 200 yards rygg till 2.16,1. 

Vid de australiska dammästerskapen in
träffade en sensation på 220 yards fjäril
sim, där storfavoriten och f.d. världsre
kordflickan Jane Andrcws fick se sig 
slagen av 16-åriga Linda McGill, som 
vann på utmärkta 2.38,8. 

Tiden torde motsvara ung. 2.38 
"blankt" på 200 meter. Som jämförelse 
kan nämnas att Karin Stenbäck sedan i 
fjol sommar håller svenska rekordet p~ 
200 m med 2.37,4. 

Jane Andrews, 18, som annonserat att 
hon tänker lämna amatörlägret för att 
fortsättningsvis bli assistent åt den kände 
australiske siminstruktören Frank Guthrie, 
tog sin revansch på Linda, då det gällde 
110 yards. Där blev tiderna resp. 1.! I, 1 
och l.13,9. 

Dawn Fraser, världsrekordflickan 
och olympiamästarinnan på 100 fritt, har 
i Adelaide avverkat 5 5 yards (50,29 m) 
fjäril på 34,6. 

Tony Strahan ha r i Melbourne vunnit 
220 yards frisim på 2.08 "blankt". 

Japanska Simförbundet har beslutat 
skicka fyra simmare, däribland Y amana
b , till de sydafrikanska mäst erskapen. 

Den kända f.d. danska olympiamäs
tarinnan Greta Andersen, numera gift och 
bosatt i Californien och känd som en av 
världens främsta kanalsimmerskor, fick 
se sig slagen i det sydamerikanska mara
tonlopct mellan städerna Santa Fe och 
.Coronda, en sträcka på 61 km. Argeenti
naren Carlos Larriera upprepade fjo lårs
segern och vann på 11 tim. 20 min. Täv-
1 ingsloppet anses vara världens längsta. 

Tjeckerna Vagner och Lohnicky har i 
Prag simmat 100 fritt på resp. 56,5 och 
5 6,8. På 200 m bröst hade Budinsky' 
2.37,8, men :in bättre var det nya fyndet 
R eguy, som i 13ratislawa noterade 2.37,6. 

Sydafrikansk a rekord har noterats i 
Durban (5 5 y) i samband med en sim
match Transvall-Natal en!. följande: 
H errar: llO y rygg - Alan Oliver 1.06,3, 
110 y fjäril - Colin Light 1.04,9, 4xll0 
y - Transvall 3.57, 1, 4xl JO y medley 
- T ransvaal 3.57,1. Damer: 22 0 y bröst 
- Margaret Wowarsky 3.00,3. 
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Slutresultaten från ''Svenska Simserien 1961" 

Arvfiender kämpade på linje 

Slucredovisningen i "Svenska Simse
r ien 1961" medförde flera sensationella 
omkastningar. Ett flerta l ·klubbar - det 
gäller särskilt storklubbarna - håller 
tydligen inne med sina under året upp
nådda resultat för att i sista minuten kun
na komma med en överraskning för kon
kurrenterna. 

Såväl Stockholmspolisen som Neptun 
låg v id dclredovisningen i höstas över 
1.000 poäng efter ledande S 02 i herrar
nas div. I och sluttrean MS hade hela 
sex lag före sig. Samma "redovisnings
taktik" används av allt fler klubbar, vil
ket måste beklagas, då det förrycker 
tävlingen. 

Liksom förra året segrade Neptuns da
mer överlägset i div. I - med hela 3.460 

poäng slogs tvhn Upsala S. Overlägset 
bästa poängplockerska var Karin Sten
bäck, vars 2.35,0 på 200 fjäril inte ens 
står upptaget i den tyska poängtabel len 
utan måste framräknas. Karin tog dess
utom 943 poäng med sin tid 2.24,2 på 
200 frisim och tiffsammans med fjäri ls
tidens 12 5 5 blir det imponerande 2198 

poäng. Jane Cedcrquists Haifa-tid 4.46,9 

gav I 083. För uppsa lalaget erövrade 
Inger Thorngren 917 poäng för 1.05,l 

p.I 100 fritt och 750 för 1.26,9 på 100 

bröst. 

Sammanlagt har 56 klubbar deltagit i 
Svenska Simscrien - en siffra som vi 
hoppas skall överträffas 1962. Som fram
går av inbjudan till årets serie (se längre 
ned) kommer några nyheter att införas 
när det gäller redovisningen, som när allt 
kommer omkring skulle kunna bli bättre 
och därmed bidraga till att göra denna 
förcningstävling ännu mera intressant. 

Herrar D IVISION I 
Stockholms-Polisens IF 

2 SK Neptun ............. . 
3 Malmö SS .............. . . 
4 Göteborgs KK ........... . 
5 s 02 ......... . ...... . .. . 

6 Skellefteå/Rönnskär SK .. . . 
7 Karlstads SS ............ . 
8 Upsala S ........ . .... . . . 
9 Jönköpings SIS ......... . 

10 IK Attack .............. . 
11 Helsingborgs SS ......... . 
I 2 Norrtälje SK ......... . . . 
13 Karlskoga SS ........... . 

Damer 
1 SK Neptun ............ . . 
2 Upsala SS .............. . 
3 Malmö SS .............. . 
4 Norrtälje SK ...... . ..... . 
5 s 02 ................. . . . 

6 SK Najaden ............. . 
7 Limhamns SS .... . ....... . 
8 H elsingborgs SS ....... . . . 

Herrar DIVISION II 
I Katrineholms SS ..... . .. . . 
2 Tunafors SK ............ . 

John 

18.595 

17.714 

16.414 

16.335 
16.181 

16.032 

14.620 

14.299 

13.601 

13.265 
13.249 

12.479 

12.237 

19.386 

15 .926 

15.650 
14.910 

14.592 
14.572 

12.522 

11.157 

9.223 
9.207 

i mål • 
ID 

3 Limhamns SS ........... . 
4 Solna SS ............... . 

Damer 
Karlstads SS ............ . 

2 Karlskoga SS ........... . 
3 Tunafors SK ............ . 
4 Solna SS ............... . 
5 Jönköpings SIS ......... . 
6 Göteborgs KK ........ . . . 

Herrar DIVISION IIl 
Västerås SS ............. . 

2 Munksunds SS ........... . 
3 Kristianstads SIS ........ . 
4 Karlskrona SS ........... . 
5 lFK Grängesberg ......... . 
6 H vedanda SS ........... . 
7 Skövde SS .. . ...... . .... . 
8 Karlslunds IF ........... . 
9 Södertälje SS ............ . 

10 Linköpings ASS '. ........ . 
11 Iggesunds IK ........... . 

Damer 
Karlskrona SS 

2 Stockholms-Pol isens IF ... . 
3 Västerås SS ............. . 
4 Skövde SS .............. . 
5 Katrineholms SS ......... . 
6 IK Attack .............. . 
7 Skellefteå/Rönnskärs SK .. 
8 Karlslunds IF ........... . 
9 IFK Grängesberg ........ . 

I 0 Kristianstads SIS ........ . 
11 Linköpings ASS ....... . . . 
12 H vedanda SS ........... . 
13 Södertälje SS ............ . 
14 lggesunds IK ........... . 

6.935 

6.676 

7.577 

7.338 

7.309 

7.239 
6.013 

4.885 

6.631 

5.986 

5.316 

5.176 

4.98 1 

4.198 

3.95 5 
3.930 
3.371 

3.032 

2.954 

6.379 

6.260 

5.796 
5.384 

5.171 
5. 144 

5.082 

5.003 

4.957 

4.865 
4.565 

4.117 

4.108 
2.080 

Kampen om förstaplaceringen i herrar
nas div. I var oviss ända in i det sista. 
I .lr blev det Stockholmspolisen förunnat 
att vinna tack vare ett jämnare lag, som 
i fråga om poängplockning toppades av 
J an Lundins 2.05,9 på 200 frisim (1010 

poäng). Håkan Bengtsson blev på sin fjä
rilstid 1.02,9 och "tusenpoängare" d.1 ti
den gav 1002 poäng. Svenska Simserien 1962 

Div. II blev en ytterst jämn uppgö
relse mell an Katrineholm och Tunafors 
på herrsidan och Karlstad och Karlskoga 
på damsidan. Futtiga 16 poäng ski lde 
mellan "arvfienden" Katrineholm och 
Tunafors medan lokalderbyt i Värmland 
slutade med att Karlstad samlade 239 

poäng mer än Karlskoga. Främste poäng
plockaren i div. Il kom emellertid från 
Tunafors: Sten Ekmans 4. 28,2 på 400 

fritt gav I 049 poäng, medan Hans Ro
scndahl fick 999 för 4.32,2 på samma 
distans. 

Intressantast i div. II I blev striden 
om tätplaceringarna på damsidan. På 
höstkanten passade Karlskrona på att gå 
om ledande Västerås och på sluttampen 
lyckades även Stockholmspolisen att med 
sin nystartade damsektion passera VSS
arna. 
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H ärmed inbjudes föreningarna till del
tagande i 1962 års Svenska Simseric en
ligt fö ljande: 

Tävlingen omfattar tre divisioner för 
vardera herrar och damer kallade div. I, 
div. Il och div. III. 

För div. I gäller att 2 5 resultat skall 
räknas, varav minst 2 i varåera simsät
tet av frisim, bröstsim, fjärilsim och rygg
sim. 

För div. II gäller :1tt 15 resultat skall 
räknas, varav minst 2 i vardera simsättet 
fris im och bröstsim samt minst 1 i fjä
rilsim och ryggsim. 

För div. III gäller att 10 resultat skall 
räknas, varav minst 1 i vardera s1m
sättet frisim, bröstsim, fjärilsim och 
ryggsim. 

För alla divisioner gäller: 

1) Endast resultat uppnådda vid offent
liga tävlingar med deltagande och funk
tionärer från minst tvl föreningar och 
resultaten rapporterade till Simförbundets 
kansli. (Obs.! Alla resultat- och statistik
uppgifter skall från och med 1962 in
sändas till Simförbundets kansli - ej 
som tidigare SK-sekreteraren) godkännes. 

2) Samma simmare kan endast räkna 
ett resultat till godo (undantag p. 5). 

2) En och samma simmares resultat 
kan endast räknas en förening till godo, 
nämligen den förening, som simmaren re
presenterat i mästerskapstävling. 

4) Följande distanser räknas: Frisim 
100, 200, 400, 800 och 1500° m. Bröst
sim: 100 och 200 m. Fjäril: 100 och 200• 
m. Ryggsim: 100 och 200 m. 

Grenar med • avser endast herrar. 



STATISTIKRUTAN 
DAMER 

100 METER FRISIM 

Bana av minst 25 m längd 

l( Grubb, Poscidon ......... . 
13-M Dillner, Djursholm ..... . 
K Scenbäck, Nepcun ......... . 
I Thorngren, Upsah S .. . .... . 
K Larsson, Ran .......... ... . 
U Thorn-Jonson, Malmö ..... . 
A-C Lilja, Najaden ......... . 
J Cedcrqvist, Ncptun ....... . 
U Jäfvcrc, Västerås ......... . 

1.03,5 
1.04,8 
1.05, I 
1.05 ,I 

1.05 ' l 
1.05,4 
1.05 ,6 
1.05 ,9 

1.06,0 

5) För div. I gäller att endast 20 sim
mare får räknas. 5 av dessa skall redo
visa resulcat i 2 olika simsätt, varvid 
slutsumman av resultatet som räknas 
blir 25. 

6) För att serien skall ha fortlöpande 
intresse måste den aktuella poängställ
ningen i klumpsumma redovisas till för
bundskansliet den 30 april, 31 augusti 
och slutredovisning på därför avsedda 
kort skall ske senast den 15 jan. 1963. 
Föreningar som ej sänt in redovisning 
till den i Simsport återkommande baro
metern enligt ovan uteslutes ur tävlingen. 
(Detta betyder dock inte villkorslöst 
fu llständigt resultat. Om en anmäld 
klubb ännu ej star tat sina simmare på 
2 5-mecersbana, får vederbörande klubb 
rapportera 0 poäng i sin delrcdovisning.) 

7) Priserna kommer att liksom tidi
gare utgöras av kontantpri ser. Principen 
för fördeln ingen av dessa blir: varpe po
äng är värd 1/ 3 öre vid vart och ect av 
de tre redovisningscillfällena. (Ex.: En 
förening redovisar den 30 april 4.000 
poäng, den 31 augusti 5 .000 poäng same 
vid slucrcdovisningen den 15 jan. 1963 
6.000 poäng. Föreningen erhåller då 
4.000:3 + 5.000:3 + 6.000:3 = 15.000:3 
= 5 .000 öre.) Prispengarna utbetalas 
dock förse efcer slutredovisn ingen.1) 

8. Svenska Simförbundets tyska poäng
cabell användes v id uträknandet. 

9. Anmälningar med angivande av vil
ken division föreningen önskar deltaga i 
skall vara Svenska Simförbundct tillhan
da senast den 1 april. 

Endast resultat som uppnåtts under ti
den il 1-31112 1962 på bana om mini
mum 25 meters längd får räknas. 

1
) För acc kompensera de s.k. ucom

husföre~ingarna, dvs. de som ej på hem
orten disponerar inomhusbana av 2 5 me
ters längd, har cävlingskommitten beslu
tar.'. att dessas prispengar utg!tr med löne
P?angen, beräknat på basis av slutredo
v1sningen. _Detta _innebär dock ej någoc 
unda~ca~ for den 1 p. 6 obligatoriska del
redov1sningen. 

l 9 6 l 

Kr Larsson, Ran .... .... .... . 
U Jakobsson, Neptun .. .... . . 
B Scgerström, Nepcun ....... . 
U Pacrikka, Västerås ........ . 
1\-C C laesson, Polisen ....... . 
M Rylander, Nepcun ....... . . 
Y Lindskog, S 02 . . ...... . . . . 
A-C Andersson, Tunafors .... . . 
G Lundqvist, Norrcälje ..... . 
M Lingkrans, Kalmar .. . .... . 
M Norrman, Karlskoga ....... . 
I Nilsson, SKK ........ . .... . 
B Sjöberg, Skövde ... . ....... . 
M Lindberg, Avesta . ........ . 
M Karlsson, Hudiksvall ..... . 
B Wall in, Najaden ...... . .. . 
Y H ögberg, Nynäshamn ..... . 
B Andersson, Ran ........... . 
K Nyscrand, Hudiksvall ..... . 
I Lil ja, Najaden . ... ....... . 
13 Mattsson , S 02 ....... . ... . 
M Andersson, Kiruna ...... . . 
E Ljunggren, Neptun ..... . . . 
U-C Lindsjö, Malmö .... . ... . . 
U Brännscröm, Boden . .... . ... . 
M Ohrström, S 02 .... .. ..... . 
K Lundkvits, Upsa la S ..... .. . 
B Oberg, Boden ........... .. . 
L Johansson, Upsala S .. .... . . 
M Ekdahl, Elfsborg ........ . . 
M Andersson, Kalmar ....... . 
B M Kvisc, Helsingborgs SS ... . 
B Söderberg, Jönköping . . .. . . 
A Lindahl, Polisen ......... . 
I Crona, Katrineholm ....... . 
M Lundqvist, Sand viken .... . . 
L Björn, Polisen .... .. .. . ... . . 
I Nordgren Poseidon .. .. .. . . 
B-M Bengtsson, P olisen .... . .. . 
E 13jörkengren, Skellefceå ... . . . 
U Dahlgren, SKK . .......... . 
B Friberg, Nepcun ......... .. . 
U Magnusson, Skellefteå 

Bana av 50 m längd 
K Grubb, Poseidon .... ..... . 
I T horngren, Upsala S ..... .. . 
J Cederqvisc, N eptun .. .. .. . . 
B-M Dillner, Djursholm ..... . 
Karin Larson, Ran ........... . 
U Jacobson, Nepcun ......... . 
B Segerscröm, Nepcun ... .... . 
U J äfverc, Väscerås ... . ...... . 
U Patrikka, Västerås .. .. . .... . 
K Stenbäck , Neptu n . . ... .... . 
B Sjöberg, Skövde .......... . . 
A-C Li lja, Najaden ..... . . . . . 
K Malmen, SKK ........... . 
B Anderson, R an . ... . .... . . . 
M Norman, Karlskoga .. . .... . 
A Claesson, Polisen . ... . . . .. . 
M Andersson, Kiruna . ...... . 

1.06,8 
1.06,8 
1.06,8 
1.07 ,2 
1.07,6 
J.07,7 
1.07,8 
1.07,9 
1.08,0 
1.08,l 
1.08,2 
1.08,3 
1.08,3 
1.08,5 
1.08,5 
1.08,7 
1.08,8 
1.08,9 
1.09,0 
1.09,l 
1.09,2 
1.09,2 
1.09,2 
1.09,3 
1.09,4 
1.09,4 
1.09,5 
1.09,6 
1.09,6 
1.09,9 
1.10,0 
1.10,0 
1.1 0,4 
1.10,4 
1.10,5 
1.10,5 
1.1 0,5 
1.10,5 
1.10,6 
1.10,6 
1.10,7 
1.10,7 
1.10,7 

1.04,7 
1.05,2 
1.06,0 
1.06,1 
I .06,2 
1.06,8 
1.06,9 
1.07,2 
1.07,2 
1.07,3 
1.08,5 
1.08,7 
1.08,8 
1.08,9 
1.08,9 
1.09,0 
1.09,2 

M R ylandcr, Neptun ........ . . 
Krisc. Larsson, Ran ..... .. .. . 
I Nilsson, SKK ............. . 
B Oberg, Boden ............. . 

200 METER FRISIM 
Bana av minst 25 m [iingd 
J Ccdcrqvisc, Nepcun .. . .... . 
M Rylander, Nepcun ......... . 
l3 Segcrström, Nepcun ....... . 
K Srenbäck, Nepcu n . . ....... . 
K Larsson, Ran ..... .. ... .. . . 
I T horngren, Upsala S . . . .... . 
A-C Lilja, Najaden ......... . 
U Jakobsson, Nepcun ....... . 
Y Lindskog, S 02 ........... . 
A-C Andersson, Tunafors ... . 
E Ljunggren, Nepcun ......... . 
K Grubb, Poseidon ......... . 
Kr Larsson, Ran ............. . 
U Thorn-Jonsson, Malmö ... . 
B Andersson, Ran ........... . 
U Patrikka, Västerås ...... . .. . 
B Mattsson, S 02 ........... . 
I Lilja, Najaden ............. . 
M Karlsson, Hudiksvall 
M Lundkvist, Sandviken .. ... . 
M Sjöström, Malmö ......... . 
1\-C Claesson, P olisen ....... . 
M Norrman, Karlskoga . . ... . 
B-M Dillner, Djursholm ..... . 
I Nilsson, SKK ..... ..... . . 
Y Högberg, Nynäshamn .. .. . . 
n Sjöberg, Skövde ....... .... . 
E Ek, Upsala S ............. . 
M Li ngkrans, Kalmar . . ..... . 
L Johansson, Upsala S ....... . 
M Torel l, Najaden ......... . 
I Crona, Katrineholm ..... . . . 
A Scrandqvist, Luleå ......... . 
B Wallin, Najaden ....... .. . 
U Magnusson, Rönnskär .... . . 
M Lindberg, Avesta ...... ... . 
G Lundkvist, Norrtälje . . .... . 
K Karlsson, Väscerås ......... . 
B Oberg, Boden ... . . ........ . 
B Söderberg, J önköpi ng ..... . 
K Lundkvist, Upsala S ....... . 
M Ekdahl, Elfsborg ......... . 
B-M Bengtsson, Polisen ..... . 
B Maccsson, Norrtälje .... .. . . 
U Brännström, Boden . . . .. . . . 
K Schönwell, Ran .... .. .... . . 
G Eriksson, Nyköping ... .... . 
K Malmen, SKK . .... . ..... . 
P Svensson, H elsingborgs SS .. 
B M Kvisc, Helsingborgs SS .. . . 

400 METER FRISIM 
Bana av minst 25 m längd 
J Cederqvisc, Neptun . .... ... . 
M Rylander, Nepcun ....... . . 
E Ljunggren, Neptun ........ . 
U Jakobsson, Nepcun ....... . 
A-C Lilja, Najaden ......... . 
K Stenbäck, Nepcun . . . ..... . . 
M Sjöström, Malmö ... . .... . . 

1.09,2 
1.09,3 
1.09,4 
1.09,4 

1.19,7 
2.20,7 
2.24,l 
2.24,2 
2.24,2 
2.25 ,7 
2.25,9 
2.26,8 
2.28,i 
2.28,9 
2.29,8 
2.30,4 
2.30,6 
2.30,6 
2.31,8 
2.32,0 
2.32,1 
2.32,8 
2.33,7 
2.34,2 
2.34,5 
2.35,1 
2.3 5 ,5 
2.35,9 
2.36,4 
2.36,4 
2.36,5 
2.37,0 
2.37,6 
2.38,0 
2.38,1 
2.38,3 
2.38,4 
2.39,0 
2.39,4 
2.39,8 
2.40,0 
2.40,6 
2.40) 
2.40,8 
2.40,8 
2.41,2 
2.41,6 
2.41,7 
2.41,8 
2.42,2 
2.42,4 
2.42, 5 
2.43,5 
2.43,5 

4.46,9 
4.51,2 
5 .05 ,1 
5.07,6 
5.08,6 
5 .11,8 
5 .18,1 
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[ Thorngren, Upsala S ....... . 
[ Ni lsson, SKK .... . ..... . . . . 
13 Andersson, Ran . . ...... . .. . 
M Lindskog, S 02 ...... . .... . 
G Lundkvist, Norrtälje ... . . . 

R Fcrneman, Filipstad .... . .. . 
13 Sjöberg, Skövde ... . .... . .. . 
M Norrman, Karlskoga .. . .. . 
U Parrikka, Västerås ....... . 
K Malmen, SKK ........... . 
11-C Claesson, Polisen ....... . 
K Karlsson, Västerås ......... . 
13 Wallin, Najaden .......... . 

M Karlsson, Hudiksvall 
13-M Dillner, Djursholm ..... . 
13-M l3engrsson, Polisen ..... . 
13 Ma trsson, S 02 . . .... . .... . 
13 Friberg, Neptun .... . .. . . . 
Y Högberg, Nynäshamn ..... . 
I Crona, Katrineholm . . ... . . . 
I Högling, Upsala S ... . . . ... . 

A Strandqvist, Luleå ......... . 
I Lilja, Najaden ........... . 
M Lingkrans, Kalmar . . . . . .. . 
E Ek, Upsala S . . . . ......... . 
13 Oberg, Boden . . ........... . 
G-13 Johansson, Filipstad ..... . 
K N ystrand, Hudiksvall ..... . 
13 Stading, Luleå ........... . 
E N yhu!t, SKK ............. . 
G Eriksson, Nyköping ....... . 
13 Gustavsson, Borgholm ..... . 
M Hellström, Karlskoga ..... . 
E .Carlsson, Karlskoga ..... . . . 
L Lindström, Upsala S ... . ... . 
M Lindberg, Avesta ......... . 
U Magnusson, Rönnskär ..... . 
M Thorell, Najaden ......... . 
E Björkengren, Rönnskär ..... . 
13-M Bengtsson, Polisen ...... . 
H Alexandersson, Orebro ..... . 
A-G Nordvall, Kiruna .... . . 
K Skönwell, Ran ........... . 

Bana av 50 m längd 

J Cederqvist, Neptun ........ . 
M Rylander, Ncptun ........ . 
E Ljunggren, Neptun ...... . . . 
U Jacobson, Ncptun ......... . 
A-C Lilja, Najaden ......... . 
I Thorngren, Upsala S ....... . 
13 Andersson, Ran ........... . 
G Lundkvist, Norrtälje ...... . 
M Norman, Karlskoga ....... . 
U Patrikka, Västerås ...... . . 
A Claesson, Polisen ......... . 
K Karlsson, Västerås ......... . 
M Sjöström, Malmö SS ..... . 
13 Sjöberg, Skövde .. . ....... . 
13-M D illncr, Djursholm ..... . 
K Malmen, SKK ..... ... ... . 
I Högling, Upsala S ....... . 
B-M Bengtsson, Polisen .. . . . . 
A Srrandqvist, Luleå ......... . 
Y Högber&, Nynäshamn 
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5 .21,4 
5 .21,6 
5 .23,1 
5 .23,l 
5 .23,8 

5.24,5 
5.25,0 
5.25,l 
5.27,9 
5.28,0 
5 .28, 5 
5.29,9 
5.30,0 

5 .30,1 
5.33,0 
5 .33,4 
5 .33,5 
5.34,8 
5.34,9 
5.36,1 
5.36,2 

5.37,0 
5.38,0 
5.38,2 
5 .39,3 
5.40,l 
5 .41,9 
5.42,4 
5 .42,8 
5.43,3 
5 .44,3 
5.44,4 
5 .46,2 
5 .46,8 
5 .468, 
5 .48,4 
5 .48,9 
5 .49,0 
5.49,2 
5.52,7 
5.54,6 
5 .5 5 ,8 
5 .56,3 

4.46,9 
4.51,2 
5.05 ,1 
5 .21,2 
5 .21,2 
5.21,4 
5 .23,1 
5.23,8 
5.27,2 
5.27,9 
5.28,5 
5.30,2 
5 .31,7 
5 .31,8 
5.34,0 
5.34,4 
5.36,2 
5.36,4 
5.37,0 
5.38,3 

800 METER FRISIM 

J Ccdcrqvist, Neptun 9.49,7 
M R ylandcr, Neptun ........ 10.03,4 
E Ljunggren, Neprnn ........ 10.28,8 
U Jakobsson, N eprnn . . . . . . . . I 0.46,6 
M Sjöström, Malmö .......... 10.50,6 
I Thorngren, Upsala S ........ 11.02,7 
A-C Lilja, Najaden .......... 11.06,8 
A-C Andersson, Tunafors . ..... 11.31,2 
I Lilja, Najaden ........ . ... 11.34,8 
M Norman, Karlskoga . ... . ... 11.34,8 
K Malmen, SKK ............ 11.35,7 
U Thorn-Jonsson ............ 11.38,4 
B Wallin, Najaden .......... 11.39,5 
I Crona, Katrineholm ........ 11.51,3 
13 Mattsson, S 02 .... . ... . .. . 11.54,2 
13-M Bengtsson, Polisen . . . . . . . 11. 5 4,4 
K Lundkvist, Upsala S ....... . 11.56,0 
L Johansson, Upsala S ........ 12.02,6 
U Magnusson, Skellefteå ... . .. 12.02,9 
A Wennberg, Upsala S .... . ... 12.22,6 
B Sjöberg, Skövde ........... 12.26,4 
C Norrman, Tunafors . . ...... 12.27,5 
C Jönsson, Tunafors .... . . . . 12.28,7 
I Wedin, SKK ............ . . 12.29,2 
M Ahlgren, Upsala S . . ... .. . 12.33,1 
I Aström, S 02 ............... 12.33,8 
A-B Carlsson, S.KK .... . ..... 12.44,4 
M Ekdahl, Elfsborg .......... 12.46,5 
I Högling, Upsala S .......... 12. 50,6 
L Ström, Polisen . . . . . . . . . . . . 14.00,2 
H Alexandersson, Orebro ...... 13.16,4 
K Magnusson, Skellefteå . ... . . 12.56,9 
K Boman, Umd ............. 13.01,6 
K Hult, Orebro .............. 14.22,4 

100 METER BROSTSIM 

Bana av minst 25 m längd 

13 Eriksson, Nyköping .. . .... . 
C Olsson, Limhamn .... . .... . 
M Jansson, Iggesund .... . ... . 
U Brännström, Boden ....... . 
B Mattson, Norrtälje ....... . 
I Nilsson, SKK ....... . ..... . 
K Kallerhult, Nyköping ..... . 
B Larsson, Katrineholm ... .. . 
M Nilsson, Upsala S ...... . .. . 
K J ensen, SK.K ....... . ..... . 
I Thorngren, Upsala S . . . .... . 
U-C Lindsjö, Malmö SS ..... . 
E Söderberg, Hudiksvall . . ... . 
E Svensson, Umeå SS ... . .. . . 
A-K Ramb erg, Avesta ....... . 
L Jansson, Nyköping ........ . . 
I J ohanson, Limhamn ....... . 
L Andersson, Grängesberg .. . .. . 
U Pettersson, Harnäs ......... . 
E Cederlind, Karlslunds IF . . . . 
M Israelson, Karlskrona ... . . . 
M 5kelund, Karlskrona . . ... . 
K Grubb, Poseidon ....... . . . 
B Anderson, Karlskrona 
L Possibiloch, Upsa la SS 
L Janson, Nyköpings SS 
L K larin, Karlslunds IF 
E Palm, Malmö SS ......... . 

1.21 ,3 
1.23,8 
1.2 5 ,3 
1.25 ,5 
1.2 5 ,8 
1.2 5 ,9 
1.26,0 
1.26,1 
1.26, 2 
1.26,9 
1.26,9 
1.27,0 
1.27,0 
1.27,6 
1.27,7 
1.27,8 
1.28,0 
1.28,1 
1.28,1 
J .28,2 
1.28,2 
1.28,4 
1.28,4 
1.28,5 
1.28,5 
1.28,6 
1.28,7 
1.28,7 

G Wcdbcrg, Västerås ....... . 
L Larsson, Najaden . ........ . 
J3 Mattson, Najaden ......... . 
M Sjöström, Malmö SS ..... . 
A-G Beijcrsren, Norrtälje ... . 
I Blilow, Ran ............... . 
Y Possibiloch, Upsala S ..... . 
L Björn, Polisens IF .. ....... . 
M-L Brodin, Nomälje ....... . 

11 Juhlin, Solna ........ . .. . 
M Lejman, Poseidon ......... . 
E Säthermöm, Malmö SS ..... . 
A Nilsson, Ran .. . .......... . 
L Ström, Malmö SS ......... . 
13 Wa llin, Najaden ......... . 
M Lundberg, Karlslunds IF .. 
M Sahlin, H udiksvall ....... . 
A Erikson, Nomälje ... . ... . 
E Ruberg, Jönköping ..... . . . 
C Stjernlycke, Karlskrona ... . 
E Jäderqvisr, Norrr:ilje ..... . 
H Levin, Solna .... . ........ . 
A Liström, Södertälje . . ..... . 

Bana av 50 m längd 
B Erikson, Nyköping ........ . 
K K.allerhulr, Nyköping ..... . 
M Nilsson, Upsala S ....... . 
I Nilsson, SKK. .. . .......... . 
U~C Lindsjö, Malmö SS .. . .. . 
C Olsson, Limhamn ......... . 
E Svensson, Umeå SS .. . .... . 
M Ekehmd, Karlskrona ..... . . . 
U Brännström, Boden .. .. . . . . 
M J ansson, Iggesund ......... . 
B Mattson, Norrtälje ......... . 
A Juhlin, Solna ............. . 
E Sätherström, Malmö SS ..... . 
B Anderson, Karlskrona ..... . 
B Larsson, Karrineholm ....... . 
A-K Ramberg, Avesta .. . . ... . 
L Janson, Nyköpings SS .. . .. . 
E Cederlind, Karlslund ... .. . . . 
G Larsson, Skövde .......... . 
L Possibi loch, Upsala S ....... . 

200 METER BROSTSIM 
Bana av minst 25 m längd 
B Eriksson, Nyköping ...... . . 
C Olsson, Limhamn ........ . . 
K Kallerhult, Nyköping ..... . 
B Anderson, Karlskrona .... . . 
A-K Ramberg, Avesta ..... . . . 
K J ensen, SKK ............. . 
E Svensson, Umeå ........... . 
M Sjöström, Malmö SS ....... . 
U Brännström, Boden ....... . 
M Jansson, Jggesund . ... ..... . 
I Nilsson, SKK ............. . 
L Jansson, Nyköping ....... . 
13 Larsson, Katrineholm ..... . 
K Emmertz, Ran ........... . 
E Ljunggren, Neptun ......... . 
I Johanson, L imhamn ....... . 
L Possibiloch, Upsala S ..... . 
M Ni lsson, Upsala S ....... . . . 
M Johanson, Ncpnm ....... . 

1.28,8 
1.28,9 
1.29,0 
1.29,2 
1.29,3 
1.29,5 
1.29,5 
1.29,6 
1.29,6 
1.29,6 
1.29,6 
1.29,7 

1.29,8 
1.29,8 
1.29,8 
1.29,9 
1.29,9 
1.30,0 
1.30,0 
1.30,0 
1.30, 1 
1.30,2 
1.30,2 

1.2 5 ,4 
1.26,0 
1.26,2 
1.26,9 
1.27,0 
1.27,0 
1.28,0 
1.28,4 
1.29,0 
1.29,0 
1.29,5 
1.29,6 
1.29,7 

1.29,8 
1.29,8 
1.30,0 
1.30,1 
1.30,2 
1.30,5 
1.30,5 

2.5 5 ,0 
2.56,9 
2.5 8,2 
3.01,4 
3.01,4 
3.03,4 
3.03,4 
3.03,7 
3.04,2 
3.04,3 
3.04,6 
3.05,0 
3.05,0 
3.05,6 
3.05,7 
3.05,9 
3.06,0 
3.06,2 
3.06,4 



13 Manson, Najaden ......... . 
13 Mattson, Norrtälje ........ . 
l Anderson, Tunafors ...... . . 
U-C Lindsjö, Malmö SS ..... . 
K Grubb, Poseidon ......... . 
M Wennberg, Karlstad ...... . 
E Cederlind, Karlslunds IF ... . 
E Hedlund, Karlskoga ....... . 
L Anderson, Karlskoga ....... . 
E Söderberg, Hudiksvall .... . . 
M I sraelson, Karlskrona ..... . 
L Larsson, Najaden . . ...... . . 
T Claeson, Polisens IF ...... . . 
I Bergström, Timrå ......... . 
Y Possibiloch, Upsala S ..... . 
U Magnuson, Skcll./Rönnskär .. 
L Klarin, K:irlslunds IF 
E Säthcrström, Malmö SS ..... . 
G Wedbcrg, Västerås SS ... .. . 
E Anderson, Limhamn ....... . 
K Bergström, Boden ......... . 
A Juhlin, Solna SS ..... . .. . . 
J3 Lagerström, SKK ......... . 
A Berg, GKK .............. . 
E Jeppson, Attack ........... . 
U Petterson, Harnäs ......... . 
A Liström, Södertälje . .... .. . 
H Nordenson, Neptun ...... . . 
A-G Beijemcn, Norrtälje ..... . 
K Englcsson, Poseidon .... . .. . 
L Anderson, Grängesberg 

Bana av 50 m längd 
B Erikson, Nyköping ...... . . 
C Olsson, Limhamn . . ....... . 
K Kallerhult, Nyköping ..... . 
A-K Ramberg, Avesta ....... . 
B Anderson, Karlskrona ..... . 
M J ansson, Iggcsund ......... . 
E Svensson, Umeå ... . ...... . 
K Emmerrz, Ran ........... . 
M Nilsson, Upsala S ....... . 
B Larsson, Katrineholm ..... . 
B Mattson, Norrtälje ........ . 
U Brännström, Boden ....... . 
L Jansson, Nyköping ....... . 
Y Possibiloch, Upsala S .. . .... . 
K Jcnsen, SKK . . ...... . .... . 
M Sjöström, Malmö SS ....... . 
L Possibiloch, Upsab S . .... . 
E Ljunggren, Ncptun ...... . . 
E Säthcrström, Malmö SS ... . 
E Cederlind, Karlslunds IF ... . 

100 METER RYGGSIM 

B Segerström, Neptun ....... . 
J3 Friberg, Neptun .... ...... . 

· G-B Jönsson, oPseidon ..... . 
G Lundqvits, Norrtälje ... .. . 
Karin Larsson, Ran .. ....... . 
M Stridh, Malmö SS . .. .. . ... . 
M Ekdahl, Elfsborg ......... . 
K Grubb, Poseidon . .. .... .. . 
G-B Johanson, Filipstad . .. .. . 
Krist. Larson, Ran . . .... ... . 
R Ferneman, Filipstad ....... . 
M Oberg, Neptun ......... . . . 

3.07,2 
3.07,3 
3.07,4 
3.07,5 
3.07,6 
3.08,3 
3.08,7 
3.09,4 
3.09,5 
3.09,7 

3.10,1 
3.10,l 
3.10,2 
3.10,3 
3.10,4 
3.11,0 
3.11,3 
3.11,3 
3.11,3 
3.11,6 
3.11,7 
3.11,8 
3.12,0 
3.12,2 
3.12,2 
3.12,3 
3.12,4 
3.12,6 
3.12,7 
3.13,0 
3.13, I 

2.59,0 
2.59,6 
3.02,l 
3.05,5 
3.07,9 
3.08,4 
3.08,4 
3.08,6 
3.08,6 
3.09,5 
3.09,5 
3.09,8 
3.10,2 
3.10,4 

3.1,0 
3.11,4 
3.11,7 
3.12,0 
3.12,4 
3.13,4 

1.12,2 
1.14,0 
1.14,3 
1.15 ,2 
l.1 5 ,8 
1.16,0 
1.16,5 
1.16,8 
1.17,0 
1.17,0 
1.17,1 
1.1 7,3 

B-M Dillner, Djursholm ..... . 
U Jakobson, Ncprnn ....... . 
J3 Holst, Norrtälje ......... . 
/\ Claesson, Polisens IF ..... . 
M Ohman, Ncprnn ......... . 
M Ohrström, S 02 ........... . 
M Gehlin, S 02 .......... . .. . 
E Björkengren, Sk/Rönsk . . .. . 
M Lundqvist, Sandviken .... . . 
E Nordin, Malmö SS ....... . 
J\-C Lilja, Najaden ......... . 
U-C Lindsjö, Malmö SS 
A-C Hagbcrg, Upsala S ..... . 
M Karlsson, Hudiksvall ..... . 
L W ahss, Avesta ........... . 
N Persson, Ran ...... . ...... . 
U Brännström, Boden ....... . 
l Börjesson, Najaden ....... . 
L Sjöberg, GKK . . .......... . 
K Olofson, Jönköping .... .. . . 
T Bengtson, Neptun . .. ... . .. . 
U Thorn-Jonson, Malmö SS .. 
B Steding, Luleå .... ....... . 
M Anderson, Kalmar SS ..... . 
M Odelius, Grängesberg ..... . 
Y Lindskog, S 02 ........... . 
K Stenbäck, Neptun ........ . 
E Cronehag, Elfsborg ........ . 
L Bengtsson, Neptun ........ . 
13 Skoog, Mariestad ...... . .. . 
E-M Widmark, Poscidon ... . . . 
E Sahlin, Malmö SS ... ...... . 
E Söderberg, Najaden .... . .. . 
B-M Bengtson, Polisen ....... . 
E Ljunggren, Ncptun ..... . .. . 
I Thorngren, Upsala S ...... . . 
M Hellström, Karlskoga ..... . 
T Nilsson, Neptun ......... . 

Bana av 50 m längd 
13 Segerström, Neptun .... ... . 
J3 Friberg, Neptun .. . ....... . . 
G Lundkvist, Norrtälje ... . .. . 
K Grubb, Poseidon ... ... .. . . 
M Oberg, Neptun ........ . .. . 
G-13 Jönsson, Poseidon ...... . 
M Stridh, Malmö SS ....... . 
M Ekdahl, Elfsborg .... . . . .. . 
C -13 Johansson, Filipstad .. . .. . 
R Fcrncman, Filipstad .. .. ... . 
Karin Larson, Ran ..... . .... . 
B-M Dill ner, Djursholm ..... . 
E Björkengren, Sk/Rönnsk ... . 
U Jacobson, Neptun ....... . 
M Karlsson, Hudiksvall ..... . 
J\-C Hagberg, Upsala S ...... . 
M Ohman, Neptun ......... . 
M Gehlin, S 02 ............. . 
N Persson, Ran . ... . ...... . . . 
L W ahss, Avesta ........... . 

200 METER RYGGSIM 
Bana av minst 25 m längd 
13 Scgerström, Neptun ....... . 
G-13 Jönson, Poseidon . . ..... . 
B Friberg, Neptun .......... . 
M Oberg, Neptun ...... . .... . 

l.17,6 
1.18,2 
1.18,4 
1.18,9 
1.19,l 
1.19,2 
1.19,4 
1.19, 5 

1.19,5 
1.19,5 
1.19,6 
1.19,8 
1.19,8 
1.19,9 
1.19,9 

1.20,0 
J.20, l 
J.20,2 
J.20,4 
1.20,6 
1.20,7 
1.20,9 
1.21,0 
1.21 ,2 
1.22,1 
1.22,2 
1.22,2 
1.22,3 
1.22,5 

1.22,5 
1.2 2,8 
1.23,0 
1.23,0 
1.23,1 
1.23,2 
1.23,3 
1.2 3,4 
1.23,6 

1.13,2 
1.14,0 
1.16,l 
1.17,0 
1.17,7 
1.18,0 
1.18,6 
l.19,0 
1.19,0 
1.19,2 
1.19,2 
1.20,3 
1.20,5 
1.20,8 
1.21,0 
1.22,0 
1.22,l 
1.22,3 
1.22,6 

1.22,6 

2.35 ,8 
2.40,7 
2.41,8 
2.42,4 

K Grubb, Poscidon ........ . . 
G Lundqvist, Norrtälje . .... . . 
M Ohman, Ncptun ........ . . 
M Ekdahl, Elfsborg .... . .. .. . 
R Ferncnun, Fil ipstad ....... . 
C-13 Johanson, Filipstad ..... . 
U Jacobsson, Neprun ....... . 
M Ohrström, S 02 ........... . 
M Stridh, Malmö SS ....... . 
U-C Lindsjö, Malmö SS .. ... . 
M Karlsson, Hudiksvall ..... . 
A-C Lilja, Najaden ......... . 
13 Steding, Luleå .... . ...... . 
M Gehlin, S 02 ............. . 
E Nord in, Malmö SS ....... . 
E Björkengren, Sk/Rönnsk ... . 
L Sjöberg, GKK ............ . 
lJ Ohrstedt, SKK ........... . 
A-C Hagberg, Upsala S ..... . 
N Persson, Ran ............. . 
M Lundkvist, Sandviken ..... . 
I Bengtson, Neptun .... . .... . 
A-C Anderson, Tunafors ..... . 
B Rasmusson, Upsala S .. . .. . 
N Ostman, Limhamn ....... . 
M Anderson, Kiruna ......... . 
M Odelius, Grängesberg .. .. . . 
E-M Widmark, Poseidon .. . .. . 
E Cronchag, Elfsborg ....... . 
l Börjcsson, Helsingborgs SS .. 
U Brännström, Boden ....... . 
C Loggen, Boden ......... .. . 
M Gustavson, Nyköping . . . .. . 
M Hellström, Karlskoga ..... . 
G Erikson, Gävle ...... ... .. . 
K Malmen, SKK ........... . 
C Mattson, Upsala S ..... .. . 
K Törnberg, Harnäs ....... . . . 
H Larsson, Karlstad ....... . . . 
I Melin, S 02 ............. . 
J3 Skoogs, Mariestad ......... . 
A-K P almer, Ran .......... . . 
T Korsvold, Sundbyberg ... .. . 
B Holst, Norrtälje ...... . ... . 
I Crona, Katrineholm ..... . . . 
M. Torell, Najaden ......... . 

100 METER FJARILSIM 
Bana av minst 25 m lCingd 

K Stenbäck, Neptun . . .. .. ... . 
K risr. Larson, Ran ....... . . . 
Karin Larsson, Ran ... . ..... . 
U Thorn-Jonson, Malmö SS .. 
J Cederqvist, Neptun ....... . 
13 Friberg, Ncpmn .. ..... .... . 
U Jäfvert, Västerås ......... . 
U Brännström, Boden .. . .... . 
A-K Ramberg, Avesta ....... . 
I T horngrcn, Upsala S ....... . 
B Anderson, Ran ........... . 
U-C Lindsjö, Malmö SS . . ... . 
M Sjöström, Malmö SS ... . . . 
B Lundqvist, Ncptun ... . ... . 
M Norman, Karlskoga ....... . 
U J3urnell, Limhamn ....... . 
A-C Lilja, Najaden ......... . 

2.45,0 
2.45 ,2 
2.46,1 
2.47,6 
2.47,6 
2.48,9 
2.49,l 
2.49,l 
2.50,2 
2.50,8 
2.5 2,2 

2.52,8 
2.54,5 
2.5 5,0 
2.5 5,4 
2.5 5,6 
2.55,6 
2.57,0 
2.57,5 
2.57,5 
2.57,7 
2.57,9 
2.59,5 
3.00,2 
3.00,2 
3.00,3 
3.00,7 
3.01,6 
3.01,9 
3.02,0 
3.02,4 
3.02,5 
3.03,5 
3.04,2 

3.04,5 
3.05,5 
3.06,5 
3.06,5 
3.07,0 
3.07,6 
3.09,6 
3.09,7 
3. 10,1 
3.10,5 
3.12,7 
3.12,8 

1.10,0 

1.13.4 
1.14,l 
1.16,3 
1.17,l 
1.18,2 
1.18,4 

1.18,8 
1.19,8 
1.19,8 
1.20,2 
1.20,3 
1.20,4 
1.20,7 
1.21,1 
1.21,5 
1.2 1,8 
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Lovande Polisen-tider . I Bremen 
Gerhard Hetz 2.01,0 - 4 .18,5 

D e rraditionella Bremen-simningarna 
blev i år en verklig rekordfest, i vilken 
simmare från nio nationer deltog. Topp
rider noterades i varenda gren i den 
snabba 25-mctersbassängen och !ltskilljg.1 

B Carlsson, S 02 ....... . .. . . 
A Lindahl, P olisens IF .. . . ... . 
E Södcrberg, Najaden ....... . 
M Karlsson, Hudiksvall . . .. . . 
B Holst, Norrtälje ... . .... . . 
A Strandqvist, Luleå ...... . .. . 
M Rylander, Neptun ....... .. . 
U J acobsson, Nepcun .. .. . . . . 
M L indberg, Avesta ....... . . . 
A-C Anderson, Tunafors ..... . 
I Högling, Upsa la S ......... . 
A Odehammar, Karlskrona ... . 
K Sylwan, Atrack . . ... .. ... . 
A Axclson, Nor rtälje ....... . 
l Bengtson, Neptun ......... . 
E Cederlind, Karlslund ... . .. . 
B Svcgardr, H elsingborgs SS .. 
B Södcrberg, Jönköping ..... . 

Li lja , Najaden ...... . ... . . 
M Wcnnberg, Karlstad .... . . . . 
M Lundkvist, Sandviken ..... . 
B Sjöberg, Skövde .......... . 
M Ahlgren, Upsala S ... .. .. . 
L J ansson, Nyköping .. .. ... . 
U Magnusson, Sk/Rönnskär . . . . 
E Ek, Upsab S .. .. . . ... .. . . . 
B Mattson, Norrtälje .. ..... . 
B Oberg, Boden . . ........... . 
E W ennscröm, Ka rlstad . .... . 
C Mattson , Upsala S ..... . . . 
I Bergström, Timrå ... . . . ... . 
M Ohrström, S 02 .... . .... . 
E Ljunggren, Neptun .. . . .. ... . 
13 Löv, Karlskoga .. .. .... ... . 

Bana av 50 m längd 
K Stenbäck, Ncptun . . .. .. ... . 
Karin Larson, Ran ......... . 
Krist. Larson, Ran ......... . . . 
U J äfverr, Västerås ......... . 
U Hrän nströ m, Boden . . . . . . . . 
B Lundqvist, Neptun . .. .... . 
M Norman, Karlskoga . ... ... . 
U Burnell, Limhamn ....... . 
A Scrand qvist, L uleå ..... ... . 
B Anderson, Ran ........ .. . . 
I Högling, Upsala S ......... . 
A Lindahl, Polisen ......... . . 
A-K R amberg, Avesta ... . . .. . 
U -C Lindsjö, Malmö SS ..... . 
A Odehammar, Karlskrona ... . 
E Seder lind, Karlslund ...... . 
I Thorngren, Upsala S ..... . . . 
A-C L il ja, Najaden . . ....... . 
M Wennberg, Karlstad .. ..... . 
E-M Widmark, Poseidon ..... . 
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1.22,0 
1.22,0 
1.22,0 
1.22,2 
1.22,3 
1.22,3 
1.22,4 
1.22,5 
1.22,7 
1.2 3,8 
1.24,6 
1.24,8 
1.24,8 
1.25,l 
1.2 5 ,4 
1.25,5 
l.2 5 ,8 
1.25,9 
1.26,0 
1.26,0 
1.26,3 
1.26,3 
1.26,8 
1.26,8 
1.26,9 
1.27,1 
1.27,4 

1.27,5 
1.28,3 
1.28,8 
1.28,9 
1.28,9 
1.29,0 
1.29,0 

1.10,4 
1.14, l 
1. l 4,3 
1.18,4 
1.20, l 
1.20,7 
1.2 I , l 
1.22,l 
I .22,3 
1.23,6 
1.24,8 
1.24,8 

1.2 5 ' l 
1.2 5 ,3 
1.2 5 ,8 
l.26,3 
1.27,l 
1.27,4 
l.28,8 
1.29,3 

nya nacionsrekord såg dagens ljus. Täv
linga rnas höjdpunkt blev naturligtvis 
Gerhard H ecz fantast iska 200- och 400-
mercrsim ningar. 1 fullkomlig särklass 
vmn han sina lopp på 2.01,0 resp. 4.18,5 
och norerade dessutom 1.00,6 på 100 fjä
r il endast 10 minuter efter sitt 200-mc
rcrslopp. I båda fr isimsloppen öppnade 
Hetz hårt - mellantiden vid 100 m var 
under 200-mctersloppet 57,5 och under 
400-metersloppet 5 8,0. 

För svenskt vidkommande noterades 
årets första svenska rekord, nämligen 
p.I 4xl00 medley, där Stockholmspoli sen 
fö r bärrrade det gamla rekordet med 6/10 
och noterade 4.2 5 ,7. Individuell t gladde 
framför allt Tommie Lindsrröm, so m 
;'\rer rycks vara på väg mot en f in sä
song. Nu nådde han 2.38,8 på 200 bröst 
efter art ha passerat 100 m jämsides med 
Mrazek på 1.14,0 och det ty der på att 
T o mmi e k an nå de ver kliga stortiderna 
urpå vårkanten. 

I övrigt fäste man sig vid Bert Svcns
sohns inspirerande 200-metcrslopp, i vil
ket han n ådde 2.12,9 - en fö rbäcrring 
av personrekordet med över 4 sekunder. 

John 

H ERRAR: 100 fr : Gyula Dobai, 
Ungern, 5 5 ,8; Ronny Kroon, Holland, 
55,8; Uwe J acobsen, Tysk! 56,7; Jind
ri ch Wagnar, Tj. 57,6; J an Lundin, 57,9; 
Jan Svensson, Arrack 1.02,3. 200 fr: 
Gerhard Hetz, T ysk!. 2.01,1; Josef Kato
na, Ung. 2.06,4; P ecr Johnicky, T j. 
2.07,2; J an Lundin, 2. 11 ,0; Bert Svens
son, 2.12,9; Bengt-Göran Bcrgquisr, At
tack, 2. 16,9. 400 fr: Hetz, 4.18,5; Kato
na, 4.28,6; Petr Lohnicky, 4.32,0. 100 
brösr : Ho lm Mrazek, T ysk!. 1.10,4; Fc
rec Lenkei, Ung. l.11 ,5; Willi Hogcn
kamp, Ho lland l.12,4; Wieger Mensoni
dcs, H o lla nd, 1.1 2,4; Erich Stender, 
Tysk!. 1.13,1; Tommie Lindscröm, Po
lisen 1.13,5; Gilbert Desmit, Belgien 
1.13.9. 200 bröst: Mrazck, 2.33,7; Ho
genkamp, 2.38, l; Desmit, 2.48,7; Tom
mie Lindström, 2.38,8; W ieger Monsoni
clcs, 2.40,2. 100 fjär il: Vladimir Hopka, 
Tj. 1.00,3; Hcrz 1.00,6; Ciampiero Fos
sari, I railcn 1.01,8; Denncrlein, It. 1.02, I ; 
Jan Jiskoot, Holland 1.03,2; Håkan 
13engcsson, Polisen 1.05 ,O; Jan Anders
son, Attack 1.05,6. 200 fjäril: D enner
lein, 2.20,2; Hopka, 2.22,6; Fossari, 
2.23,9; Bengtsson, 2.28, 1. 100 rygg: Joz
scf Csikany, Ung. 1.01 ,0; Ernst-Joachim 
IGippers, Tysk l. 1.03,2; Jozsef Szabo, 
Ung. 1.03,3; Vlastmir Kroek, Tj. 1.05,0. 
200 r ygg: Csikany, 2.14,5; Klippers 
2.1 4,5; Szabo, 2.1 8,4; Kroek, 2.20,1; 4x 

Kalle "Badis'' 
ordförande i norr 

Norr bottens simförbunds årsmöte som 
hölls i Boden den 28 janu ari bjöd inte på 
några större sensationer. Sven Strand
qvisr, Lukå, hade aviserat sin avgång som 
ordförande och in i bilden på denna pose 
trädde som väntat Kalle "13adis" Anders
son, Kiruna. Ovriga styresemedlemmar 
blev H olger Forslund, som således kvar
står, Bertil L undmark, Kiruna samt Mar
garcra och Knu c Bokström, Luleå. 

Till ombud att representera Norrbot
ten vid Svenska simför bundets årsmöre 
valdes styrelsens ordförande, som i sin 
tur framlade ett förslag på att y tterligare 
en man från styrelsen då skulle närvara. 
Detta förslag klubbades li ksom att Norr
bottens idrottsförbundns ordförande Ed
vin Ljungberg eventuellt också skul le 
närvara. D etta för att som Kalle "Ba
dis" sade, lärrare få igenom våra önske
mål. 

Som ordförande satt som vanlige vid 
dylika tillfällen C urt Ålu nd som även 
avtackade avgående ordf. Sven Srrand
qvisr. Några vackra ord tillkom ocks:I 
de övriga trotjänarna som nu lämnade 
sin;i resp . poster Erik Hcrmansson och 
Björn Lindholm. 

T ill sist kan sägas att Kalle " Badis", 
liksom C urt Alund gick cill angrepp mor 
det allrfor myckn a DM-tänkandet i l:iner. 
Vi måste spänna bågen högre, till natio
nella toppen och till olympiska spel, 
framhöll de båda. 

100 frisim: Bremen 3.5 3,6; Stockholms
pol isen 3.56,1; Arrack 3.59,7. 4xl00 fjä
ril: I ralien 4.20,2; Attack 4.40,0. 4xl00 
medley: Bremen 4 .25 ,5; Stockholmspoli
sen 4.25,7; Attack 4.43 ,3 . 

DAMER: 100 fritt: Ineke Tigelaar, 
Holland 1.03,2; Adric Lasceric, Holland 
1.04,l ; Csilla Madaraez, Ung. 1.04,8. 200 
fr irr : Lasterie 2.19,5; Maria Frank, Ung. 
2.21,0; Dini Koppman, Holland 2.23,2. 
400 fritt: Lasterie, 4.52,0; Mar ianne 
H eemsk erk, Holland 4.5 2,2; Tigelaar, 
4.53,4; Willie Lambour, Holland 4.59,0. 
I 00 bröst : W ilrrud Urselmann, Tysk!. 
1.18,9; Grena Kok, Holland 1.20,0; Kla
ra Killcrmann, Ung. 1. 20,6. 200 bröst: 
Kok, 2.48,5; Rica Kroon, H olland 
2.49,2; Ursel mann, 2.49,2; K illerm ann, 
2.52,9. 100 fjäri l: Ada Kok, Holland 
1:09,9; Marianne Heemskerk, Holland 
1.10,1 ; Marta Egervari, Ung. 1.11,6; Wil
lic Lambour, H olland 1.13,2. 100 rygg: 
Ria van Velsen, Holland 1.10,5; Rosy 
P iacentini, Frankrike 1.12,0; Helg:i 
Schmidt, Tysk!. 1.1 2,8. 200 rygg: Mana 
Egcrvari, U ng. 2.35,6; van Velsen, 2.37,3; 



Vid GCJ när man en förhopp
ning att Stockholm stad och sta
ten inom en snar framtid måtte 
uppföra den i c:a 20 år projek
terade simhallen vid institutet, 
skriver Svensk I drott. Man pla
nerar att konstruera en vattenrän
na, i vilken vattenhastigheten kan 
varieras så att simmaren står stilla 
i förhållande till omgivningen 
även om farten motsvarar rekord
notering. Detta skulle ge unika 
möjligheter att studera teknik och 
dynamik samt göra fysiologiska 
ocb medicinska undersökningar. 

Systemet skulle också ha stora 
pedagogiska fördelar, och det är 
många som delar GCI-arnas för
hoppningar att något äntligen 
skall hända! 

Härovan syns smålandskvartet
trn som strax fö re jul gav träna
ren Stig Callenberg ett distriktsre
kord på 4xl00 fri tt i julklapp i 
förskott. Fr.v. Mari-Anne Anders
son, Karin Lingkrans, Lena Winne-

Lfors oc~areta ~ns. 

Den amerikanske simträ11aren 
Bennett T. Cummings har efter 
lång begrundan meddelat vad han 
tror att 1962 skall bjuda på i frå
ga om världsrekord i simning. 
Så här fort skall det gå om man 
f!lr tro Cummi11gs. 

200 m fritt: 1.5 8,0. 400 fritt: 
4.12,0. 1.500 fritt: 16.55,0. 200 
bröst: 2.24,0. 100 rygg: 59,9. 200 
rygg: 2.08,8. 100 fjäril: 57,5. 200 
fjäril: 2.06,0. 

Jastremski borde redan i ,lr ha 
gjort 200 bröst på 2.24. Hans 
1.07,5 p!l 100 bröst visar det, säger 
Cummings. 

En av fjolårets allra näpnaste 
bilder. Simmarhövdingen Birger 
Buhre går ned i nigsittande för att 
komma i nivå med sin 9-åring 
Mari Nilsson, som vann frisim
met i i SUM-SI M. Vad månde 
bliva ... 

S<Yvjets andre kosmonaut - vil
ket är ryska och betyder astro
naut på amerikanska - German 
T itov har nu berättat litet om sin 
"fysiska bakgrund". Han har syss
lat med en hel del idrott, bl.a. cy
kel, friidrott och simning. Han 
blev vid Leningrads f lygf lottilj in
tresserad av simhopp och gjorde 
mycket goda insatser i några täv
lingar. Han var m.a.o. vältränad 
för det skutt som förde honom 
utanför jorden i 25 timmar och 
18 minuter .. . 

fl 
/ 1 

Den här festlige gubben har 
franske skämttecknaren Bosc till 
upphovsman. Vi har tillåtit oss att 
låna den ur den nya A & A 
t idskriften AKTUELLT. 

När filmen "Nero" uppfördes 
för en tid sedan hade en av våra 
djurgårdsflickor, vars man var ute 
och sparkade fotboll, tagit sin li lle 
son med sig på bion. Vakten hade 
i vimlet inre sett den lille kvan
tingen, som annars skulle stoppats, 
eftersom det rörde sig om en barn
förbjuden film. 

Då man kommit till scenen, dar 
de kristna slavarna kastas in till 
de vilda djuren i Cirkus Maximus, 
säger mamma: 

- Du, Kalle, nu får du blunda 
ett tag. Här är något som du inte 
ska titta på. 

Naturligtvis gör detta Kalle ba
ra extra vaken, och även om han 
låtsas blunda skärper han sig för 
att inte missa någon detalj. Mam
ma själv är så intresserad att hon 
in te kontrollerar att Kalle blun
dar. 

Plötsligt hör hon Kalle med hög 
röst klaga: 

- Men mamma då, titta på det 
där lilla lejonet i hörnan, han får 
ju inte vara med och äta 
alls .. . 

I 
I 
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Rostfria diskbänkar 

Diskrumsinredningar 

Specialverkstad för rostfri plåt 

Bardiskar - Mjölkpumpar 

Storköksinredningar 

Snickerier 

Söker Ni tomt 

för f ritidsbebyggelse? 

Vänd Eder till 

Svenska Tomtbolaget 
DrottnlnggatDn 71 d, Stockholm 

Tel. 20 75 95, 20 10 55 

HERRARNAS 

MODEHUS 

En modern affär för Er som 

har höga anspråk p6 kläder 

BYXOR - KOSTYMER - ROCKAR 

EKIPERING - HATTAR - SKOR 

... och en fullständig junioravdelning 

CARL AXEL 
Kungsgatan 52 Gö~gatan 73 

Kokill- och p ressgjutningor 

aluminium Kvolitetsprodukter 

Speciolite: Byggnodsmaterial 

A-B E. B. O:s METALLGJUTERI 

ESKILSTUNA TEL 394 97, 319 37 
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KONSTS IMGL IMTAR 
andra plats kom I nge H ohein, Neptun 
Osnabrtick mer än fyra poäng efter med 
42.50 poäng. Inges övning hette "Un
dine" och hon var klädd i en baddräkt 
av silverlamc. Lame var tydligen etc po
puläre material, ty Christel Mommer, 
H ellas Echweiler, som kom på tred je 
plars med 40.00 poäng, var klädd i guld
lame, då hon utförde "Tempeldans" tili 
orientalisk musik. 

Av SET HJJl.RPE 

I förra numret av Simsport be
rättade Set Hjärpe om sin studie
resa till Holland och här fortsiit
ter han med sina intryck från de 
Västtyska miisterskapen i Konst

sim 1961. 

sällskap med mina holländska vär
dar, herrarna Armbrust, Strubbe och 
Meijer samt fem av de bästa konsrsim
flickonu i simklubbcn ZAR från Am
sterdam for jag från Utrecht ti ll Achen, 
där de Västtyska mästerskapen i konst
sim och figurflytn ing 196 l skulle äga 
rum 14/10-15/10. Resan företogs i två 
bilar på fina vägar genom ett leende 
landskap. 

Av mina följeslagare var hr Armbrust, 
som är ordförande 1 I nrernacionclla 
Konstsimförbundet, dess representant vid 
tävlingarna och hr Strubbe teknisk råd
givare åt de tyska arrangörerna. Ovriga 
deltagare ingick i en studiegrupp från 
simklubben ZAR. Denna grupp organi
serades under tävlingarna som en privat 
jury, som bedömde varje utförd presta
tion under hr Armbrusts ledning. Man tog 
alltså tillfället i akt att studera den 
tyska standarden och samtidigt få trä
ning i bedömning. Hr J\rmbrust var 
mycket mån om att de holländska flic
korna skulle få så många tillfällen som 
möjligt att träna bedömning och se konst
sim. 

Arrangör för tävl ingarna var Aachener 
Schwimmverein 06 och tävlingarna ägde 
rum i de en par år gamla Bad Aachen, 

TJ ECKISKT 
ST OR BAD 

ungefär en timme före tävlingarnas bör
jan sammanträdde lagledarna för att väl
ja jury för tävlingarna . Dessa började lör
dagen den 14/ l O med övningarna till mu
sik för solo och hg inför en full talig 

publik. 

Varje gren var uppdelad i två k lasser. 
ena klassen tävlade klubbar som trä

nade i såvä l inom- som utomhusbassäng
er, medan den andra k lassen endast v:u 
öppen för klubbar, som tränade i utom
husbassänger. I solotävlingen deltog 21 
fl ickor fr.ln 17 k lubbar. Av dessa täv
lade 5 flickor i klassen, som endast var 
öppen för klubbar, som tränar i utom
husbass;inger. Före varje nummer gjor
des musikprov så att de tävlande kunde 
konstatera att tävlingsledningen lagt på 
rätt plata eller satt rätt band i bandspe
laren och att hastigheten var den rätta. 
Huvuddelen av de tävlande började sina 
nummer med 5-10 sekunders framträ
dande på bassängkanten för att därefter 
fortsä tta i bassängen. Själva ihoppet ut
fördes med varierande skickl ighet och 
jag fick den uppfattningen att det mo
mentet var ett av de svåraste att utföra 
med p recision och så att det gav ett till
calande inryck. 

I solotävlingen lyckades den flerfaldiga 
ryska mästarinnan, Isolde W inkler, DSV 
Mlinchen bäsc. Hon simmade "Döende 
svanen" iklädd en v it dräkt. Ovningen 
utfördes med stor fö ljsamhet och gav 
ett vårdat helhetsintryck. Isoldcs pres
tation belönades med 46.67 poäng. På 

klassen för klubbar, som endast trä
nar i utomhusbassänger ledde två syst
rar, nämligen Karin och Elke Beckm~nn 
från SV Burgdorf med 36,37 resp. 33,33 
poäng. 

I lagtävlingen deltog sex lag från lika 
m:lnga klubbar, varav en kl ubb tävlade 
i "utomhusbassängklassen". Efter kvällens 
framträdande ledde SC N eptun Osna
brcick VD med restiltat 39.19 poäng. 
Deras nummer hette " T he golden girls" 
rill musik ur fi lmen "Exodus". Stycket 
utfördes med mycket god precision och 
följsamhet. Klädseln var naturligtvis av 
guldlame. På andra plats med 36,33 po
äng låg Damen Schwimmeverein Miin
chcn, va rs nummer "Garde Fr idcrikus" 
mfördcs till marschmusik. 

Sk ulle ordningsföljden vara densamma 
efter söndagsmorgonens obligatoriska fi
gurserier? I dessa fick var je del tagare visa 
sin skicklighet i att utföra sex figu rer 
ur det inrernationella konsrsimsreglemen
tcc. Vilka figurer, som de sku lle prövas 
på, bestämdes genom lottning och del
gavs samtliga täv lande en halvtimma 
före tävlingens början. Lottningen t ill
gick så att man drog en figur ur vardera 
av de fem gru pper i v ilka konstsimfigu
rerna är indelade enligt det internatio
nella reglementet. Den sjätte figuren 

Det byggs på andra · h åll ocks!J., t.ex. i Tjeckoslovakien, i Ceske Budjeovice, där 
nästa fem årsplan inrymmer ovanstående pampiga anläggning med en bassäng på 50x20 
meter inomhus. Publikutrymmena blir små: 450 sitt- och J50 ståplatser. Inte mycket i 

en stad som har 66 .500 innevånare. 
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skulle vara en figur med hel skruv obe
roende av grupptillhörighet. 

Följande figurer drogs (numren hän
visar till figurnumren i den holländska 
boken "Kunstzwemfiguren". Pris 3:-, 
kan beställas från Svenska Simförbundets 
kansli): 

411 Tumlare med halv skruv, svårig-
hetsgrad I , 5 

102 Balettben med bcnväxling 1,6 
201 Delfin 1,5 

Ovanstående tre figurer utfördes i en 
följd av samtliga deltagare, varefter den 
andra avdelningen följde omfattande föl
jande figurer: 

302 Delfin med fötterna före med halv 
skruv, svårighetsgrad 1,8 

5 20 Svärdfisk 1,7 
304 Delfin med fötterna före och 

böjt ben 1,7 

Detta prov är till för att kontrollera 
att varje deltagare behärskar alla de fi
gurer, som det internationella reglemen
tet upptar. Detta innebär att de tävlande 
måste behärska ett 90-tal figurer med 
svårighetsgrad från 1,1 till 2,1. 

Provet visade att endast ett fåtal flic
kor behärskade hela registret och att vis
sa slarvade med avslutningen av figu
rerna eller med övergången från ett mo
ment till ett anna t inom figurerna. An
gående detaljerna återkommer jag i se
nare artiklar i samband med redogörelse 
för figuren ifråga. 

Figurtävlingen vanns av !solde Wik
ler, DSV Miinchen med 77,56 poäng. 
li. ven andra och tredje platserna av flic
kor från DSV Miinchen, vars ledarinna, 
fru H. Jacobi, är ordförande i det väst
tyska konstsimförbundet. Genom sin se
ger även i figurtävlingen blev Isode 
Winkler västtysk mästarinna i solotäv
lingen med sammanlagt 124,23 poäng. 
Genom sin andraplacering i figurtäv
lingen avancerade Hilde Bader från fjär
de till andra plats sammanlagt med 11 ,32 
poäng. Därefter föijdc Inge Hobein SC 
Neptun OsnabrUck, 106,65 poäng. 

I "utomhusbassängklasscn" medförde 
figurtävlingen ingen förändring i täten. 
Tysk mästarinna blev alltså Karin Beck
mann, TSV Burgdorf, 101,83 närmast 
följd av sin syster Elke med 93,92 po
äng. 

I lagtävlingen blev det återigen en 
framgång för DSV Miinehen. Klubbens 
lag bestod av Isoldle Winklcr, Hildc Ba
der, Gabi Beck och Heidi Völk, av vilka 
de tre förstnämnda belade de tre första 
platserna i figurtävlingen och förde lager 
förbi Se Neptun, OsnabrUck. De tyska 
lagmästarnas segerpoäng var 103,37 me
dan Neptun slutade på 96,67 poäng. 

Söndagseftermiddagen ägnades åt par
tävlingen och figurflytningen. I partäv-

!ingen tio par k~n åtta föreningar. I 
"utomhusbassängklassen" segrade TSV 
13urgdorf med systrarna Karin och Elke 
Bcckmann p.1 96,31 poäng närmast följ
da av \Xlasserfrcude Königslutter med 
systr:lrna Maria och Rcginc Jasef med 
86,37 poäng. I huvudklassen segrade DSV 
Miinchen med sitt försralag lsolde Wink
lcr-Hildc Bader på 109,67 poäng när
mast följda av se Neptun OsnabrUck. 

Så var vi framme vid dm avslutande 
gren figurflyming för lag om åtta resp. 
tolv deltagare. D et som visades var av 
ungefär samma slag som bl.a. Neptuni 
Döttrar visat sig vid flera tillfällen i 
Stockholm. Här utfördes figurer och 
framkallades vackra mönster med stor 
skicklighet. Dock användes icke musiken 
i själva kompositionen utan den verkade 
endast vara som en ljudkuliss döljande de 
häftiga andningar som flickorna i vissa 
lag presterade. Den verkliga prestationen 
urförde även här DSV Miinchen, som i 
tolvmannalaget utförde "Kedjan" med 
fötterna före med god precision och där
med vann den tävlingen. !i.ven årtaman
narävlingen vanns överlägset av samma 
klubb. 

Sammanfattningsvis kan sägas att Da
men Schwimm Verein Miinchen vid det
ta mästerskap var den mest framgångs
rika klubben och att de flickor, som valt 
enkla rörelser i övningarna till musik 
och kunde utföra dem i takt med musi
ken placerade sig vanligen högre upp i 
resultatlistorna än de som satte akroba
tiken före precisionen. Vidare kan kon
stateras att tävlingarna var väl arrange
rade och genomfördes i god sportmanna
anda och att arrangörerna därjämte kun
de glädja sig åt välbesatta läktare. 

Efter tävlingarna 

Ringvägen 125 
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SEXTON KLUBBAR har anmält in
tresse för träningsläger i Ronneby i som
mar. Det blir sålunda slagsmål om bas
sängutrymmet. Klare är redan att Malmö, 
Lund och Borås definitive spikat in rvå 
träningsperioder 17-30 juli, Boråsarna 
vill i mitten av juli först hinna med att 
försvara sin ställning i Vansbros "vasa
lopp". 

BIBBI SEGERSTROM, svensk al
ronddrottning och ryggsimsmästarinna, 
sticker till Los Angeles 18 febr. Landsla
get försvagas därför till vårkamperna mot 
Tjeckoslovakien och Holland. Men Bibi 
återkommer troligen liksom Per-Ola 
Lindberg till sommaren och EM. 

SVENSKA SIMFöRBUNDETS års
möte förläggs till Göteborg fredagen den 
30 mars. D et är första gången utanför 
Stockholm! 

llsa Konrads i gång 
Vid dammästerskapen för Nya Syd

wales i Sydney gjorde Ilsa Konrads en 
löftesrik come back genom att vinna 220 
y på 2. 19, I och 440 y på 4.58,4 före 
Evcruss på 5.01 ,3 same 14-årige Diana 
Holley på 5 .10,3. På 110 y rygg vann 
Sue Sosrin, 17, på den nya australiska 
rekordtiden 1.12,5 före A. Nelson på 
1.14,6. J. Hogan vann 220 y bröst på 
3.01,8. 

besök 

Telefon 40 00 34 

REKOMMENDERAS 



KLUBBEN 
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HERMESI ~ 
...... 

POPULÄRASTE 

RESESKRIVMASKINEN - 3 MODELLER 
HERMES BABY Urstark lättviktare i portföljformot (3,6 kg). Liten 

men med stor kapacitet. 

HERMES MEDIA 3 Kr>ftig, formskön rescmodcll med segmentskifc, 
blixcmargin:il och andra finesser. 

HERMES 3000 Den lill• porrabla kontorsm:ukincn i absolut sär
klass. Ultramoderna finesser gör denna avancc~ 

rade modell till marknadcr.s förniimsta. 

Svenskt stl ! och schweizisk precision utgör en garanti för urstarka 
kvalitetsm:iskiner. 

BEGÄR PROSPEKT! • Fördelaktfgt kredit-köp 

Generalagent för Sverige : 

OSCAR SUNDIN 
Fredsgatan 6, Sthlm C • Utställning: Drottninggatan 2 

Telefon (växel) 20 7610, 20 7710, 20 75 20 
Filialer: Göteborg - Malmö - Jönköping - Kalmar - Avesta 

Vid behov av duktiga 

Stenografer eller 
mos k inskriv ers kor 

vänd Eder till 

0 

CITY AFFÄRSBYRA AB 
Sturegatan 19 • Stockholm 0 

Tel. 10 05 64 • 214232 

SVENSKA ENTREPRENAD AB 

SENTAB 

projekterar och utför 

alla slag av byggnads- och anläggningsarbeten 

Aktuella idrottsanläggningar: F. n. utföra vi Eriksdalsbadet 

samt ombyggnad av Johanneshovs Isstadion 



BADVATTEN RENING 

• Projektering 
I 

i Få • Anbudsgranskning 
/ 

O Platskontroll 

• Driftskontroll 

för 

SIMHALLAR 

och 

FRILUFTSBAD 

UPPSALA FRILUFTSBAD Ark SAR Sture frö len 

Anläggningar i drift: 

FORSGRENSKA BADET, STOCKHOLM - GOTEBORG - MALMO 

HÄLSINGBORG - UPPSALA FRILUFTSBAD - SOLNA - MARIESTAD - AVESTA 

BORAS - LUND - KARLSKOGA - BODEN - BOSON - KIRUNA 

GRÄNGESBERG - HUDIKSVALL - OSKARSHAMN 

HÄGERSTENSBADET, STOCKHOLM - VISBY - VÄSTERÅS - YSTAD 

Anläggningar under uppförande: 

ERIKSDALSBADET, STOCKHOLM - GÄLLIVARE 

Planerade anläggningar: 

OREBRO - KALMAR - NYBRO - KRISTINEHAMN - VARBERGS SIMSTADION 

KAMPEMENTSBADET, STOCKHOLM - HERREST AD - STAFFANSTORP 

VALBO FRILUFTSBAD 

VATTENBYGGNADSBYRÅN (VBB) 
KONSULTERANDE INGENJORER OCH ARKITEKTER 

STOCKHOLM 
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