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Knud J~rgensen 
unionsformand for 
Jydsk Svomme Union 

Sv~mmeidrztten i Jylland gennem 75 år, det er i sig selv et stykke kulturhistorie. Fra den spzde start i 1917, 
hvor et lille antal foreninger fandt sammen for at organisere deres szrlige sport på deres egne przmisser frem 
for at vzre dikteret fra det fjerne K~benhavn, og frem til i dag hvor Jydsk Sv~mme-Union med sine mange 
klubber og store medlemstal er med til at przge sv~mmesporten langt ud over sine egne grznser. 
Få af os kan huske tilbage til den tid, hvor det meste foregik under primitive forhold om sommeren i bade an- 
lagt i havnebassiner, ved kysterne eller i s ~ e r ,  som det bedst faldt sig for. Denne bog vil meget fint fastholde 
mindet om vor oprindelse som sport. Gennem beretninger om begivenheder og de markante personer, der har 
f ~ r t  os frem til vore dages kolossale aktivitet. Fra tiden hvor geniale trznere fors~gte  sig frem, til epoken 
hvor videnskaben har sat sit przg på trzningen, og teknikken er afg~rende for stzvneafviklingen. 
Gennem årene er unionen i szrlig grad blevet ansvarlig for breddesporten i sit område og dermed foreninger- 
nes lokale engagement. Dette kan kun bero på, at et stort antal frivillige amat~rledere aktivt vil l ~ f t e  byrder- 
ne. Dette kan lade sig gure, så lznge man f ~ l e r ,  at ansvar og indflydelse på ens egen situation f ~ l g e s  ad. Der- 
for tror jeg også på unionens betydning og eksistens i tiden fremover. 
Der skal herfra lyde en tak til de mange krzfter, der gennem de 75 år og frem til i dag har gjort Jydsk S v ~ m -  
me-Union, til det den er. Ligeledes vil jeg gerne herigennem sende en hilsen til vore mange samarbejdspart- 
nere og venner indenfor såvel som udenfor unionens grznser. 

onsf rmand 



Kai Holm 
formand for 
Dansk I d r ~ t s  Forbund 

Til Jydsk Svgmme- Union 
Det er mig en helt speciel glzde at kunne mnske Jydsk Svmmme-Union tillykke med 75 års jubilzet. 
Livet er ofte tilfzldigheder - med mindre man tror på forsynet! 
Tilfzldigt var det da også da den navnkundige bademester - og formand for Viborg Svmmmeklub - Alfred Pe- 
dersen råbte til mig fra badebroen i 1950 - "Hallmj - du skal svumme for VS i morgen". 
Det var starten, senere meddelte min trzner i VS - Erik Kjeldsen, nu skoledirektmr i Kjellerup - at han trak 
sig som livredningsleder i JSU efter 10 år på posten, og at jeg skulle efterfmlge ham - det var i 1967 i marts på 
Hotel Australia i Vejle. Ved samme lejlighed kom et par andre unge ind i bestyrelsen i JSU - det var Ole Lam- 
bert fra Kolding og Knud Jmrgensen fra AGF. 
Lederen af JSU gennem mere end 25 år Paul Magelund, Haderslev mnskede at "gå af" i 1974 og meddelte mig 
ved en telefonopringning aftenen fmr, at jeg skulle overtage posten. Magelunds ord var lov - også for reprz- 
sentantskabet - så jeg overtog nu formandsskabet i 1974 - senere afleverede jeg det til Jmrn Tmnnov Nielsen, 
den nuvzrende DSLF formand, der igen afleverede stafetten til Poul Mortensen. I dag er det Knud Jmrgensen, 
som står ved roret. De 42 år - fra 1950 til 1992 - er flmjet afsted, som de kun kan gmre, når det er sjovt at vzre 
med. 
Og JSU har udviklet sig fra den spzde start i 1917, og kulminationen er langt fra nået endnu. - Vi har et OL til 
sommer, hvor de jyske svmmmere forhåbentlig vil bekrzfte min påstand. 
Når jeg kaster mit blik i historiens bakspejl, er der mange begivenheder, som jeg kunne trzkke frem, og jeg 
kunne nzvne årstal i flzng, hvor både dansk og isaer jysk svmmmning har sat sine spor i den danske idrzts hi- 
storie. 
I 1920'erne var blot 2-3 danske mesterskaber på jyske hænder. Fra 1972, hvor 23 danske mesterskaber tilfaldt 
jyderne og til 1988 med 31 danske mesterskaber, ligger der et serimst og engageret arbejde både hos de aktive 
svmmmere og hos trznere og ledere. I de seneste ti år har jyske svmmmere derfor gjort en god figur både nati- 
onalt og internationalt. 
De flotte resultater er kun toppen af kransekagen. 
De er samtidig en afspejlning af den store svmmmeglzde, som er grunlaget for al aktivitet i alle svummehal- 
lerne over hele landet. Der bliver gjort et stort arbejde for at give små og store nogle positive oplevelser i van- 
det. 
Svmmningen er ikke lzngere oplevelsen af kolde skovsmer og klamme korkbzlter. Det er en langt mere nuan- 
ceret udfoldelse, der spznder bredt fra butterfly til g rac i~se  syncroformationer og plask og leg med bolde og 
badedyr. Det er også alt fra tårnspring til og vandpolo. 
Disse kaskader af oplevelser er Jydsk Svmmme-Union med til at give tusindvis af danskere og mig hvert år, så 
derfor vil jeg også slutte af med et tillykke og held og lykke fremover. 

Formand 
Dansk Idrats-Forbund 



Jorn Tonnow Nielsen 
forbundsformand 
Dansk Svomme og Livrednings Forbund 

DSLF 0nsker hjertelig tillykke til den 75-årige 
Her i 1992 kan Jydsk Svmmme Union se tilbage på 75 års medvirken i udviklingen af svmmmeidrztten i Dan- 
mark. 
Som tidligere formand for unionen er det mig en szrlig glzde ved denne lejlighed, at kunne medvirke med en 
lykmnskning. 
Det arbejde der gennem årene er udfmrt af JSU har haft uvurderlig betydning for svmmmeidrztten. 
Allerede for mange år siden moderniserede JSU sin struktur, således der målrettet blev arbejdet både med eli- 
te og bredde. Elitearbejdet har fungeret godt i samspillet med DSLF's tilsvarende udvalg. Det brede arbejde, 
der aktiverer de mange, har JSU suverznt selv stået for, og via amtsudvalgene er dette arbejde lmst forbilled- 
ligt. 
I takt med samfundsudviklingen har kravene til Unionen konstant zndret sig. Netop her i jubilzumsåret siger 
tidens tendenser, at man på visse områder skal vzre centralt rettet (det konkurrenceprægede arbejde) og på 
andre områder (det brede samarbejde), skal vzre decentralt orienteret. JSU's organisation passer godt i dette 
tilfzlde. En organisationsstruktmr hele svmmmedanmark kunne have gavn af. 
At der i skrivende stund pågår forhandlinger om en sammenlzgning af FSU og JSU må siges at vzre helt i ti- 
dens ånd. 
De rmdder JSU er bygget på har styrke til, at vokse i endnu mange år. 
På Svmmmeforbundets vegne mnsker jeg herved JSU et stort tillykke med de 75 år. 

& Jmrn Tunnov Nielsen 
DSLF's formand 



Forste gang tanken om en union opstår 
Sidst i august 1916 modtag bestyrelsen i Aalborg Sy~mmeklub et brev fra klubbens tidligere formand, 
Emanuel Westphall, som i juni samme år var flyttet til Arhus. 
Her gengives brevet i sin fulde ordlyd. 



De i brevet omtalte uoverensstem- 
melser mellem Forbyndet og klub- 
berne i Aalborg og Arhus, opstod 
under den propagandarejse, som 
Dansk Svnmme & Livredningsfor- 
bund foretog i sommeren 1916. 
I samarbejde med den stedlige 
svnmmeklub eller idrztsforening 
arrangerede man livredningsde- 
monstrationer og svnmmeopvis- 
ninger for på den måde, at skabe 
interesse for svsmmeidrztten og 
livredningssagen. 
Eneste klub i Jylland, der på da- 
vzrende tidspunkt var medlem af 
DS&LF var Aalborg Svnmme- 
klub. Det var derfor ret naturligt, 
at det blev denne klub, ved dens 
formand Emanuel Westphall, med 
hvem man lavede aftalerne. Yder- 
mere havde det den fordel, at We- 
stphall, som turneringsleder i 

Jydsk Boldspil Union, havde gode 
forbindelser til en rzkke jydske 
klubber. Med Aalborg som ud- 
gangspunkt skulle der arrangeres 
opvisninger i Aalborg, Randers, 
Arhus, Horsens og Vejle. 
DS&LF kom med et selskab på 14 
personer, ledere og svsmmere fra 
hovedstaden under ledelse af 
oberstlnjtnant Holger Nielsen. 
Arrangementerne indledtes altid 
med foredrag af Holger Nielsen 
om livredning efterfulgt af en op- 
livningsdemonstration af Dr. H.P. 
Lund. Derefter fulgte en svnmme- 
opvisning og en vandpolokamp 
med deltagelse af lokale svnmme- 
re. 
Disse opvisninger samlede overalt 
mange tilskuere, og skabte helt gi- 
vet stor interesse for svsmme- 
idrztten i de pågzldende byer. Li- 

ge så sikkert er det, at opvisnin- 
gerne ingen indflydelse havde på 
Jydsk Svsmme Unions tilblivelse. 
Tanken om en jydsk union opstod 
fnrst, da forbund~ledelsen~ be- 
skyldte ledere i Aalborg og Arhus 
for uzrlighed med hensyn til ind- 
tzgter og udgifter. Det blev for 
meget for Westphall som jo var 
den, der på klubbernes vegne, 
havde fnrt forhandlingerne. Som 
det fremgår af hans brev, blev han 
meget vred, og med hans udtalelse 
til forbundsledelsen, citat: 

"Forbundet og jeg - y i  er fzrdige. 
Jeg kan ikke her i Arhus arbejde 
for Dem - Dhrr. må fra i dag af 
regne med et snarligt Jydsk Svsm- 
me Forbund - det skal jeg vzre 
Mand for - "  citat slut, fsdtes tan- 
ken om en union i det jydske. 



Jydsk Svomme Union's f o r m ~ n d  
gennem 75 år 

Ejlert Lundberg, Randers P. Busch, Århus Lauritz Jensen, Århus 
formand: 1918-1921 formand: 1921-1927 formand: 1929-1936 

1927-1928 1928-1929 

S. Muller, Struer Poul Magelund, Haderslev Kai Holm, Viborg 
formand: 1936-1946 formand: 1946-1974 formand: 1974-1978 

Jurn Tgnnov Nielsen, Århus Poul Mortensen, Aalborg Knud Jurgensen, Århus 
formand: 1978-1984 formand: 1984-1986 formand: 1986 



Hvorfor unionen fnrst blev opret- 
tet nzsten et år efter episoden med 
forbundsledelsen, har vi ingen 
forklaring på. Det må også bero 
på en forglemmmelse, når Emanu- 
el Westphall i jubilzumsskriftet 
fra 1942 skriver, at det var på en 
sportsplads i Århus i 1917, at tan- 
ken om en union blev undfanget. 
Det er rigtigt, at Westphall under 
et atletikstzvne i Arhus i 1917, for 
f ~ r s t e  gang siden episoden med 
forbundsledelsen, over for lzrer  
T h o r s ~  og Ernst Larsen, begge fra 
Århus 1900, luftede tanken om at 
oprette en union i Jylland. 
Resultatet af denne samtale blev 
udsendelsen af et cirkulzre til en 
rzkke jydske foreninger, som We- 
stphall, i sin egenskab af turne- 
ringsleder i Jydsk Boldspil Union, 
havde adresserne på. Cirkulzret 
er her gengivet i sin fulde ordlyd. 
I 1916 var der kun svnmmeklubber 
i Århus og Aalborg. I den forbin- 
delse kan oplyses, at Århus Gym- 
nastikforening af 1880, allerede i 
1902 oprettede en sv~mmeafde- 
ling, og nok derfor må regnes for, 
at vzre Jyllands zldste svnmme- 
forening, uden dog at vzre tilknyt- 
tet nogen overordnet organisation. 
Det var som tidligere nzvnt, kun 
Aalborg Svnmmeklub, der ved 
unionens start var medlem af 
DSLF. 
Forbundets propagandaturne i 
sommeren 1916 havde dog skabt så 
megen interesse i Randers, Hor- 
sens og Vejle, at idrztsforeninger i 
disse byer oprettede svnmmeafde- 
linger, og hermed skulle grundla- 
get for unionen vzre tilstede. Helt 
sikkert havde initiativtagerne for- 
ventet, at man i de pågzldende by- 
er havde bakket op om unionstan- 
ken. 
Det var der for noget skuffende, at 
der på mndedagen den 15. juli 1917 
kun f remm~dte  reprzsentanter fra 
3 foreninger, forude; Westphall, 
som reprzsenterede Arhus Gym- 
natiskforening af 1880, var det ty- 
pograf Petersen fra Randers Freja 
og gartner Spaanhede fra Aalborg 
Sv~mmeklub. 
På grund af det ringe f remm~de,  
blev mndet henlagt til Westphall's 
spisestue, hvor fru Lis Westphall 
som fjerdemand udgjorde den stif- 
tende generalforsamling, og det 
fnrste hurra for Jydsk Svnmme 
Union blev udbragt her. 

Opfordring til de jydrke idr~t-rforeninger 
TIL START AF 

.Jydsk Svammeforbund« 

Efterhinden er man nu rundt om i de  forskellige jydske so-kobstæder begyndt 
at dyrke lidt svommesport indenfor de stedlige idrætsforeninger; men da disse - 
hvad denne sport angir - star ret isolerede uden forbindelse med hverandre, vil 
sporten næppe f i  nogen nævneværdig udvikling eller fremgang, medmindre der' 
rides bod p i  denne mangel. 

Undertegnede har derfor besluttet at indbyde de jydske idrætsforeninger, der er 
interesserede i svommesportens udvikling, til at lade sig repræsentere ved et mode 
i Hindværkerforeningen i Xrhus srndag de)] 1 5 .  ;//li 1917. eftm. kl. 1 ,  for om 
muligt at f i  startet et jydsk svommeforbund. fastsat bestemte. irlig tilbageven- 
dende konkurrencer og  i det hele lagt fornodne planer til fremme af denne sag. 

Vi stoler p i ,  at denne henvendelse vil finde forståelse og f i  en velvillig mod- 
tagelse af de forskellige foreninger. og det ville glæde os, om dette mitte give sig 
udslag i en rigelig besvarelse af denne henvendelse med meddelelse om, hvorvidt 
de forskellige foreninger ser sig i stand til at lade sig repræsentere ved nævnte 
mode, og  såfremt man ikke er i stand til at lade sig repræsentere, at man da vil 
meddele os. om foreningen interesserer sig for sagen, s i  vi alligevel straks kan 
regne med dens stotte. 

Besvarelser af denne henvendelse bedes sendt til medundertegnede E. We.rtphaK 
Aarhus Amtstidende. senest den 12. juli d. i. 

Aarhr/s og Aalborg. den 27. juni 1917. 

E. IVe~tphall. E~.n.rt Lar:irn A.  Thorsre. 
Aarlius Gymnastikforening. Aarhus Idrrtsforening af i%)(). 

A g e  Lar/e.rgaard. 
Aalborg Sv~mme-Klub og Gymnastikforening. 

Der blev nu nedsat et lovudvalg, 
bestående af E. Westphall, Århus, 
Ernst Larsen, Århus og Ejlert 
Lundberg, Randers. Udover at ud- 
arbejde forslag til love og vedtzg- 
ter, skulle lovudvalget også stå for 
indkaldelse til det fnrste reprz- 
sentantskabsm~de, hvor den ende- 
lige vedtagelse af unionens f ~ r s t e  
lovszt skulle foretages. 
Man havde ikke så travlt den gang, 
så der gik nzsten et helt år f ~ r  
lovforslagene var udarbejdet. Der- 
med ikke vzre sagt, at man lå stil- 
le. De etablerede klubber arrange- 
rede flere propogandastzvner 
rundt om i havnebyerne, og skabte 

meget stor interesse for svnmme- 
idrztten. 
Af historisk interesse kan det 
nzvnes, at det fnrste organiserede 
svnmmestzvne i Jylland belv af- 
viklet så langt tilbage som i 1911. 

w11 
DSLF's forste 
arrangement i Jylland 
Den 27. august 1911 oplevede bor- 
gerne i Aalborg, for fnrste gang, 
at se en svnmme- og livrednings- 
opvisning. 



Det var de Samvirkende Idrztsfor- 
eninger i Aalborg i samarbejde 
med Dansk Svmmme- & Livred- 
ningsforbund, der stod for arran- 
gementet. 
Initiativet blev taget af stifteren af 
Dansk Idrzts Forbund Eugen 
Stahl Schmidt, som på davzrende 
tidspunkt var direktmr for Svovlsy- 
refabrikken i Aalborg. 
Eugen Schmidt havde i 1896, sam- 
men med kaptajn Holger Nielsen 
og vzgtlmfteren Viggo Jensen del- 
taget i OL i Athen. 
Venskabet med. Holger Nielsen 
(medstifter af DSLF) resulterede i 
en indbydelse til denne om at 
komme til Aalborg med nogle 
sv~mmere,  for at give opvisning i 
svmmning og livredning. 
Holger Nielsen var ledsaget af 4 
dygtige svmmmere fra hovedsta- 
den, og som modstandere til dis- 
se, havde man indbudt aalborgen- 
sere med fo rn~den  svmmmefzrdig- 
hed. Omkring 20 mznd og drenge 
samt 5 damer meldte sig, men de 
kunne selvsagt ikke stille meget 
op mod de veltrznede k~benhav- 
nere. Publikumsinteressen var me- 
get stor, og mange hundrede havde 
fundet vej til skibsvzrftet, hvor 
opvisningen foregik. 

Dansk Svamme- og Livredningsforbund afholdte sit f@rste propagandastavne i Jyl- 
land den 2% august 1911 i 0stre havn i Aalborg. 

At der med opvisningen var skabt 
interesse for s v ~ m m e i d r ~ t t e n  i i918 
Aalborg er helt sikkert, men alli- Det i 1917 nedsatte lovudvalg blev 
gevel gik der nzsten 2 år f ~ r  Aal- fzrdig med sit arbejde i april må- 
borg Svmmmeklub blev startet, og ned året efter, og der blev indkaldt 
DSLF fik sit f ~ r s t e  medlem i Jyl- til mmde i Århus smndag den 21. 
land.. Det skete den 2. maj 1913. april 1918. 

kndpolokampe samlede altid mange tilskuere,>om denne kamp, der i 1914 blev udkampet ved skibsv~rftet  i Aalborg mellem 
Aalborg Svammeklub og et hold svummere fra Arhus. 



Udover medlemmerne af lovudval- 
get var der kun mndt reprzsentan- 
ter fra fnlgende 5 foreninger: 
Århus Gymnastikforening af 1880, 
Århus Idrztsforening af 1900, Aal- 
borg Svnmmeklub, Randers 
Sportsklub "Freja" og Horsens 
forenede Sportsklubber. 
Der var mndt 2 reprzsentanter fra 
hver forening, og sammenlagt med 
lovudvalget var det ikke nogen 
stor forsamling, der skulle trzffe 
de afgnrende beslutninger. I et så 
lille forum skulle man tro, at der 
ret hurtigt kunne blive enighed, 
men ifnlge forhandlingsprotokol- 
len har der vzret en livlig diskus- 
sion om de forskellige paragraffer 
så det tog nogen tid fnr man var 
enig om, at godkende udvalgets 
forslag med kun en vzsentlig z n -  

dring, Og det var at navnet ikke 
skulle Svumme For- gamle damebadeanstalt i 1914. 
bund" men "Jydsk Svnmme Uni- 
on". 
Ved valg til bestyrelse var det den Horsens, lzge Aage Lauesgaard, berne fordeles blandt unionens 
almindelige mening og alles nn- Aalborg og gymnastiklzrer Thor- foreninger. 
ske, at E. Westphall skulle vzre SD, Århus. Vejle Boldklub havde ikke sendt 
unionens fnrste formand. Westp- Det blev på mndet vedtaget at ind- reprzsentanter til mndet, men må 
hall afslog at modtage valg af melde unionen i Dansk Svnm- have givet tilsagn om medlems- 
mangel på tid, men foreslog, at me- & Livredningsforbund, og i et skab, for ved fordelingen af mes- 
man istedet valgte skrzddermester brev fra forbundet af 10. juni 1918 terskaberne blev også Vejle tilgo- 
Ejlert Lundberg fra Randers, hvil- blev unionens medlemsskab af DS deset. 
ket blev godt modtaget og Ejlert & LF konfirmeret. Fordelingen blev: 
Lundberg blev hermed unionens Under eventuelt blev det besluttet, Århus: 100 m fri-svnmning. 
fnrste formand. Desuden valgtes at man forsmgsvis ville udskrive et Aalborg: 500 m fri-svnmning. 
fnlgende til den fnrste bestyrelse: jydsk distriktsmesterskab i 5 for- Horsens: 200 m brystsvnmning. 
Politifuldmzgtig Einer Reinstrup skellige nvelser. Af propaganda- Randers: Kunstudspring. 
Randers, reprzsentant Edelmann, mzssige hensyn skulle mesterska- Vejle: 200 m rygsvnmning. 

Mesterskaberne var kun udskre\~et 
for herrer og skulle indgå som en 
nvelse i et stnrre stzvnearrange- 
ment. 
Af ukendte årsager blev mester- 
skaberne ikke gennemfnrt i 1918. 
På et bestyrelsesmnde den 21. 
april 1918 konstituerede bestyrel- 
sen således: Formand Ejlert Lund- 
berg, nzstformand Aage Laues- 
gård, kasserer Edelmann, sekre- 
t z r  Einer Reinstrup og bestyrelse- 
medlem Thorsm. 
I 1918 begynder man det internati- 
onale samarbejde. 
Allerede i januar 1918 havde Aal- 
borg Svnmmeklub rettet henven- 
delse til svnmmeklubben Neptun i 
Stockholm, og foreslået klubben 
at komme til Aalborg til en kon- 
kurrence med de aalborgensiske 
svnmmere. Arrangementet vakte 
interesse hos unionens nvrige 
medlemmer, og man blev enige 

måtte det vare tilstr~kkeligt. Uden hensyn til sidemanden, gjaldt det bare om, at Om at gnre svenskernes besng til 
komme f0rst ind til flåden. et unionsanliggende. Svenskerne 



den af forbundet udsatte pokal til 
ejendom. 

Randers "Freja" sv0mmehold 1918, iklcedt takkelige badedragter, som reglerne og 
anst~ndigheden foreskrev på den tid. 

var straks med på tanken, og der 
blev aftalt stzvnebesmg hos alle 5 
unionsforeninger. 
Selv om de svenske svmmmere var 
de fleste danske svmmmere ret 
overlegne, blev deres besmg en så 
stor succes, at man aftalte at gen- 
tage besmget året efter. Desvzrre 
måtte man aflyse besmget i Vejle 
på grund af "Den spanske syge" 
som hzrgede i landsdelen. 
Unionsbestyrelsen og medlems- 
foreningerne gjorde sammen et 
stort arbejde for at skabe interesse 
for svmmmeidrztten. Således hav- 
de Randers Freja og Aalborg 
Svmmmeklub i fzllesskab arrange- 
ret stort propagandastzvne i Ho- 
bro havn. Mere end 2000 betalen- 
de tilskuere fulgte med megen in- 
teresse og begej string opvisningen 
i svmmning og demonstrationen i 
livredning. 

I formandens beretning fra reprz- 
sentantskabsmmdet den 6. april 
oplyses det, at unionen nu talte 6 
foreninger 2.200 medlemmer. Det 
fortzller lidt om, hvor hurtigt in- 
teressen for svmmmeidrztten vok- 
sede i de byer, hvor der var opret- 
tet svmmmeklubber eller sv~mme- 
afdelinger i eksisterende idrzts- 
foreninger. I unionens fmrste leve- 
år, havde man kzmpet om, de af 
svmmmeforbundet, udskrevne pro- 

vinsmesterskaber, men i 1919 ud- 
skrev man for fmrste gang "Jydske 
Mesterskaber", og for fmrste gang 
blev der udskrevet et lmb for da- 
mer i 100 m fri-svmmning. 
Det stmrste svmmmenavn i unio- 
nens fmrste levear var så ubetinget 
Preben Bestle, Arhus 1900. I 1919 
vandt han hide 100 m, 500 m- og 
1500 m fri-svmmning ved de jydske 
mesterskaber, og vandt desuden 
det af DS & LF udskrevne pro- 
vinsmesterskab i 100 m fri-svmm- 
ning for tredie gang og dermed 

E. Edelrnann, Horsens. 
Unionskasserer fra 1917-1937 

At Preben Bestle var en god svmm- 
mer, beviste han ved i 1920, at 
vinde det danske mesterskab i 100 
m fri-svmmning, foruden at han 
besatte andenpladsen i såvel 500-, 
som 1500 m fri-svmmning, og i 
1921 vandt han det danske mester- 
skab i både 100 m- og 500 m 
fri-svomning. Preben havde i året 
1920 skiftet klub, og svmmmede nu 
for Århus Svmmme Club. Samme 
år udvidede man programmet for 
de jydske mesterskaber til også at 
omfatte 75 m svmmning + 25 m 
bjergning for herrer og 25 m 
svmmning + 25 m bjergning for 
damer, samt 4 x 50 m holdkap- 
svmmning for herrer. Diciplinerne 
i holdkapsvmmningen var dengang 
rygsvmmning, brystsvmmning, si- 
desvmmning og crawl. 
Der er sikkert ingen af de unge 
svmmmere, der ved hvad side- 
svmmning er, så en forklaring vil 
sikkert vzre på sin plads. Ved si- 
desvmmning ligger sv~mmren på 
siden, og armene fores skiftevis 
frem, som i crawl, den ene over 
vandet og den anden under van- 
det. For hver 2 armtag foretages 
et saksespark med benene. S v ~ m -  
ningen udfmrt rigtigt kunne give 
en ganske god fart. 
I 1920 blev yderligere 4 klubber 
tilmeldt Unionen. Det var Frede- 
ricia Boldklub, Lemvig Gymna- 
stikforening af 1878, Ringkjmbing 
Idrztsforening og Nyk~bing Mors 
Roklub, så unionen nu talte 10 for- 
eninger med 3.337 medlemmer. 
Foreningernes kontingent til Uni- 
onen var de 2 fmrste år 10,- kr., 
men blev på reprzsentantskabs- 
mmdet i 1920 drastisk forhmjet til 
20,- kr. årligt. 
I lmbet af sommeren 1920 afholdt 
unionen propagandastzvner i fle- 
re jydske byer, bl.a. i Skive, hvor 
3500 begejstrede tilskuere over- 
vzrede stzvnet. Ligeledes i 
Grenå, Kolding og Fredericia var 
der stor tilslutning og begejstring 
for opvisningerne. 
Svmmmeanlzg som vi kender dem 
i dag, fandtes ikke i svmmningens 
barndom. De feste klubber be- 
gyndte deres tilvzrelse på de 
kommunale- eller militzre bade- 
anstalter, og ofte med militzre 
svmmmelzrer som instruktorer. 



Forholdene var ofte ret primitive, 
og badevandet var ikke altid lige 
behageligt at opholde sig i,  mage 
steder havde man de kommunale 
kloakudlmb i umiddelbar nzrhed. 
man tog det dog med godt hummr, 
og flyttede de ubehageligheder 
der måtte komme i vejen. 

1921-1925 
Skrzdermester Ejlert Lundberg 
havde nu vzret formand i 4 år og 
mnskede ikke genvalg, og på unio- 
nens reprzsentantskabsmmde den 
20. marts 1921 blev han aflmst af 
bogtrykker P. Busch fra Århus. 
3 nye klubber havde i årets lmb til- 
meldt sig unionen, det var Skive 
Idrztsklub, Kolding Idrztsfor- 
ening og Århus Svmmme Club. At 
der blev arbejdet godt rundt om i 
klubberne bevistes ved, at antallet 
af danske mesterskaber, erobret af 
jydske svmmmere blev 4-doblet i 
1921. Det var igen preben Bestle, 
der denne gang erobrede mester; 
skaberne i 100 m- og 500 m 
fri-svmmnjng og så var det Jens 
Lind fra Arhus SC der blev dansk 
mester i 200 m- og 400 m bryst- 
svmmning, og begge blev udtaget 
til landsholdskampen mod Norge 
og Sverige. 
På unionens reprzsentantskabs- 
mmde i 1922 kunne formanden be- 
rette, at Randers Svmmmeklub 
Neptun i januar blev optaget i uni- 
onen, og at unionen nu omfatte- 
de 14 foreninger. 
Formanden kunne ligeledes med- 
dele; at de tre Arhusklubber AGF, 
ASC og 1900 arbejdede på at få 
etableret et svmmmestadion i byen, 
hvilket selvfmlgelig ville vzre til 
stor gavn for klubberne i Århus, 
men også vzre til gavn for svmm- 
mesporten i Jylland som helhed, 
da man sikkert kunne trzkke flere 
danske mesterskaber til Jylland. 
Århusklubbernes anstrengelser 
blev kronet med held. Med stærk 
stmtte fra byrådsmedlem konsul 
Petersen lykkedes det at få byrådet 
med på tanken, og i 1923 kunne 
det ny svmmmestadion tages i an- 
vendelse. For sin store stutte fik 
konsul Petersen, som den fmrste i 
unionens historie, tildelt unionens 
nål i guld. 
I 1922 kunne man atter glzde sig 
over jydske svummeres gode prz- 
stationer ved de danske mester- 

Eindpolomesterskabet i 1922 gik til Randers Neptun, og holdet bestod uf, 
siddende fru venstre: l? Rittig, Jens Enslev og Harry Kaas. Stående fra venstre: P. 
J. Petersen, Peter Hansen, O. Petersen og Ejnur Andersen. 

skaber, ved det, at ud over mange 
fine placeringer til de jydske del- 
@gere, så genvandt Jens Lind fra 
Arhus SC sine mesterskaber i 200 
m- og 400 m brystsvmmning. 
Også i 1923, 1924 og 1925 blev det 
til danske mesterskaber. Det var 
den dygtige Kolding-svmmmer Al- 
fred Meiling der i disse år erobre- 
de 4 danske mesterskaber i 100 m- 
og 500 m fri-svumning og i 1925 
blev det til yderligere 2 mesterska- 
ber. Det ene ved Ejnar Jmrgensen 
fra Randers Freja, som vandt 400 
m brystsvmmning, og det andet 
blev vundet af Århus Svmmme 
Club i 3 x 100 m holdkapsvmm- 
ning. 

Udspring 1917-B30 
Udspringsfaciliteterne i tyverne 
tåler sikkert ingen sammenligning 
med dem vi har i dag, men allige- 
vel var der også den gang stor in- 
teresse for udspring. 
En person der kom til at betyde 
meget for springidrztten var Ak- 

sel Jensen, AGF. Han var dansk 
mester i udspring fra 3 m vippe i 
årene 1924-1930. Senere blev han 
springinstruktmr i 0sterbro svum- 
mehal (bygget 1933) Han var 
stzrkt medvirkende til at de 3 år- 
huspiger Kaja Jensen, Ellen Niel- 
sen og Astrid Laursen blev inte- 
resseret i udspring, der for alle tre 
furte frem til flere danske mester- 
skaber. 

Vandpolo 1917-1935 
Lige fra unionens start har der vz-  
ret spillet vandpolo i Jylland. I be- 
gyndelse kun som privatkampe 
mellem de få klubber, der havde 
vandpolo på programmet. Det er 
meget få oplysninger man har om 
vandpoloarbejdet i de år, men in- 
teressen for spillet må alligevel 
have vzret stor nok, for på reprz- 
sentantskabsmmdet i marts 1920 
besluttede man at indbyde til en 
vandpoloturnering, der så skulle 
afvikles i sommerens lmb. 



var muligt at gennemfore en ny 
turnering, og man besluttede der- 
for at suspendere hele turneringen 
det år. 

Alfred Meiling, Kolding, vinder i 1923 sit furste danske mesterskab i 100 m 
fri-svumning, og får her overrakt "Kangepokalen" af Otto Hansen fra Dansk 
S v ~ m m e  Forbund. 

Hvor mange klubber der deltog i 
denne forste unionsturnering er 
ikke nedskrevet noget sted, men 
resultatet kan lzeses i referatet fra 
reprzsentantskabsmodet i 1921. 
Heraf fremgår det, at det var År- 
hus Idrzetsforening af 1900 der 
blev vinder af det forste jydske 
mesterskab i vandpolo ved i fina- 
len at slå AGF 5-1. 
De folgende år er Århus 1900 ikke 
at finde i turneringen, og finalen 
kom til at stå mellem Arhus SC og 
AGF med Århus SC som vinder 
med 5-2. 
Randers Svommeklub Neptun, 
som blev stiftet i 1921 lagde stzrkt 
ud ved allerede i 1922 at vinde det 
jydske vandpolomesterskab og de 
gento bedriften i 1923, begge gan- 

ge var det Århus SC det gik ud 
over i finalekampene. Århus SC 
kom dog stzrkt igen og genvandt 
mesterskabet i 1924. 
I årene fra 1925 til 1935 er det 
AGF, der med 2 undtagelser vin- 
der mesterskabet. I 1926 var det 
Randers Neptun der i finalen vin- 
der over AGF, og i 1934 var det 
Aalborg Svommeklub der for for- 
ste gang vinder mesterskabet ved i 
finalen at besejre Randers Freja. 
Det skal bemzerkes, at i 1927 blev 
der ikke kåret nogen mester. AGF 
havde ulovligt benyttet en ferie- 
rende tysker, som svommemzessigt 
havde vzeret de danske svommere 
langt overlegen. Unionsbestyrel- 
sen havde vzeret så lznge om at 
behandle protesterne, at det ikke 

Sandemann-Pokalen 
En begivenhed som i 1923 også 
vakte stor opmzrksomhed, var 
kampen om Sandemann-Pokalen. 
DS & LF havde fra firmaet Sande- 
mann fået forzeret 2 store flotte 
pokaler, som skulle udszettes i 
svomning. Forbundet tildelte JSU 
den ene pokal, og bestyrelsen be- 
stemte, at den skulle udszettes i et 
lob i forbindelse med distriktsme- 
sterskaberne, og at det skulle vz- 
re i 4 x 100 m fri-svomning for 
herre. Pokalen kunne vindes til 
ejendom af den klub, der som den 
forste vandt den for tredie gang. 
Kampen om pokalen i 1923 fore- 
gik i Århus, og Aalborg Svomme- 
klub blev forste, der fik sit navn 
ipdgraveret i den. 
Arhus Svomme Club tog sig af 
den i 1924 og 1925, og kunne så 
have vundet den til ejendom i 
1926. Det lykkedes dog ikke, for 
Randers Freja blandede sig nu i 
striden, og hjemforte pokalen i 
både 1926 og 1927. 
To klubber med hver to aktier i 
pokalen havde nu chancen for at 
erhverve pokalen til ejendom i 
1928. Det lykkedes ikke for nogen 
af de to klubber at vinde, det blev 
Aalborg Svommeklub, der hermed 
fin sin anden aktie i pokalen. De 3 
klubber stod nu lige, og hvis ingen 
anden klub blandede sig i striden, 
ville den af de 3 klubber, der i 
1929 vandt 4 x 100 m frisvomning, 
også blive den endelige ejer af 
den eftertragtede pokal. Af 
ukendt årsag stillede Århus SC ik- 
ke op til stzvnet den 4. august i 
Aalborg, så kampen kom til at stå 
mellem Randers Freja og Aalborg 
Svommeklub med den sidste som 
vinder. 

Unionsmatch 
Jylland-Kobenhavn. 
Med stiftelsen af Jydsk Svomme 
Union i 1917 og Kobenhavns 
Svomme Union i 1918 var det ret 
naturligt, at tanken om en hold- 
kamp hurtig opstod. På unionens 
reprzesentantskabsmode i 1920 
fremsatte Poul Pedersen, Randers 



Holdet fra Aalborg, der i 1929 vandt "Sandemannpokalen" til ejendom. Forrest 
$v. Henry Gade og Claus Bj0rno. Bagerst $v. Olav Zlupont, treneren sergent K. 
Kristensen og Sigvard S0rensen. 

da også forslag om en holdkamp den til, at der ingen steder i refe- 
de to unioner imellem. Bestyrel- raterne de fmlgende år, står noget 
sen lovede at tage sig af sagen, om holdmatchen, man har åben- 
men tiden var åbenbart ikke mo- bart ikke fundet det sportsligt in- 
den til etablering af et sådan sam- teressant at fortsztte samarbejdet 
arbejde, for det gik 6 år fmr forsla- og har stoppet. 
get blev fmrt ud i livet. 
I sommeren 1926 blev den fmrste 
unionsmatch mellem KSU orr JSU 
afviklet i Kmbenhavn med d i t  re- 
sultat, at kmbenhavnerne vandt 
med 23 point mod jydernes 16 
point. Man vidste, at kmbenhav- 
nerne var stzrke, men at man 
skulle lide et så forsmzdeligt ne- 
derlag, havde man ikke drmmt om, 
man havde sat sin lid til, at det 
jydske hold talte 2 danske mestre, 
nemlig Ejnar Jmrgensen fra* Ran- 
ders og Oscar Ahlstrmm fra Arhus 
SC. Ejnar Jmrgensen havde vundet 
det danske mesterskab i 400 m 
brystsvmmning i både 1925 og i 
1926, og Oscar Ahlstrmm det dan- 
ske mesterskab i 200 m rygsvmm- 
ning de samme 2 år, men det var 
ikke nok, man måtte erkende, at 
kmbenhavnerne var de stzrkeste. 
Det fmlgende år blev matchen af- 
viklet i Randers og året efter igen 
i Kmbenhavn. Begge gange med 
endnu dårligere resultat end den 
fmrste gang, og det er måske grun- 

1929, Danmarks farste 
offentlige svammehal 
Svmmmerne var selvsagt henvist 
til at dyrke deres idrzt der hvor 
vandet fandtes. Det vil sige i hav- 
ne, ved kyster, i åer eller ved sner. 
Vandet var som regel ikke szrligt 
varmt, så trzningen blev begrzn- 
set til, hvor Iznge svmmmerne 
kunne holde varmen, og tznder- 
klaprende kravlede op af vandet. 
Af samme grund var vandtrzning 
om vinteren kun noget man kunne 
drmmme om. 
At det kunne vzre anderledes, 
havde man bevis for på idrztshmj- 
skolen i Ollerup på Fyn, hvor man 
i 1925 byggede Danmarks fmrste 
svmmmehal. Den var dog ikke til- 
gzngelig for offentligheden, så 
den havde svmmmeidrztten ikke 
meget glzde af. 
Drmmmen om vintertrzning i op- 

varmet vand, gik i opfyldelse for 
svmmmerne i Aalborg i 1929. Den 
1. april blev den kommunale bade- 
anstalt med Danmarks fmrste of- 
fentlige sv~mmehal indviet. 
Bassinet er kun 15 x 9 m, og der- 
for uegnet til konkurrenceformål, 
men med en dybde på 1,45 m er 
den szrdeles velegnet til trzning 
og undervisning. 
Klubben fik i vinterhalvåret bevil- 
liget tid i hallen i aftentimerne, 
hvilket bevirkede, at medlemstal- 
let blev mere end fordoblet. 

Det fremgår ingen steder at 
teksterne i de gamle protokoller 
om, hvornår JSU's nål blev ind- 
stiftet, men det må have vzret om- 
kring 1921-22, for i referatet fra et 
bestyrelsesmmde den 13. marts 
1923 omtales den for fmrste gang 
og da på en måde, så man forstår, 
at den har eksisteret i nogen tid. 
Det bestemmes nemligt på dette 
mmde, at en svmmmer kun kan er- 
hverve nålen en gang, nemlig ved 
sit fmrste jydske mesterskab, og 
videre i referatet er anfmrt navne- 
ne på de svmmmere der i 1922 er- 
hvervede nålen, og som er de sam- 
me som er opfmrt som vindere af 
mesterskaberne i 1922. 
Det havde åbenbart vzret for let at 
erhverve nålen, for i 1924 blev det 
bestemt, at for at erhverve nålen, 
skulle mesterskabet vindes i en 
tid, der opfyldte de mindstekrav 
der blev godkendt på reprzsen- 
tantskabsmmdet i 1924. 
Nålen, som blev tildelt de jydske 
mestre, var udfmrt i smlv og i en 
udformning som vi kender den fra 
unionens velkendte logo. Men nå- 
len blev også udfmrt i guld, og i 
den udformning tildelt personer, 
som på en eller anden måde havde 
gjort en szrlig indsats for unionen 
og svmmmeidrztten i Jylland. 
Nålen i guld tildeltes også de 
svmmmere, som 5 år i t rzk  vinder 
det samme mesterskab inden for 
de stipulerede tider. Den fmrste 
sv~mmer  der erhvervede guldnå- 
len var Oskar Ahlstrmm, Ahrus SC 
der i 1926 for femte gang vandt 
mesterskabet i 200 m rygsvmm- 
ning. I 1928 blev guldnålen tildelt 
udspringeren Axel Jensen fra 
AGF, i 1929 udspringeren Villy G. 
Hansen fra Aalborg og i 1930 den 



stzerke crawler fra Aalborg Henry 
Gade. I 1932 erhvervede endnu 2 
svnmmere den eftertragtede guld- 
nål, det var de 2 piger, Gerda Be- 
ch (f. Kielstoft) o~ Alice Rasmus- 
sen, begge fra Arhus 1900. Det 
fremgår ikke af protokollen om, 
der de fslgende år blev uddelt 
guldnåle, men det blev i 1933 be- 
stemt, at JSU's nåle i snlv og guld 
kun kan tildeles medlemmer for 
udfnrt sportsprzestation i henhold 
til reglementet. 

Unionen vokser 
Tilgangen af nye foreninger vokse- 
de stnt op gennem tyverne. I de 
fnrste år var det, bortset fra Aal- 
borg Svsmmeklub, idrzetsforenin- 
ger med andre aktiviteter, der op- 
rettede svnmmeafdelinger. Men 
efterhånden som interessen for 
svsmmeidrzetten voksede, blev det 
mere og mere almindeligt, at star- 
te selvstzendige svnmmeklubber. I 
1921 startede således Arhus Svnm- 
me Club (ASC), i 1922 Kolding 
Svnmmeklub og Nsrresundby 
Svsmmeklub, og i 1923 aflsste 
Horsens Svnmmeklub Horsens 
forenede Sportsklubber. 
I 1927 skiftede unionen formand. 
P. Busch, som havde beklzedt pos- 
ten i 6 år mente ikke mere, at kun- 
ne afse den fornndne tid til arbej- 
det, og nnskede derfor at blive af- 
lnst. 
Unionens fnrste formand Ejlert 
Lundberg blev foreslået og valgt 
med aklamation. Han sad dog kun 
på posten et år og blev igen aflnst 
af P. Busch, som dog allerede året 
efter aflnstes af unionens mange- 
årige nzestformand foaretningsfn- 
rer Lauritz Jensen fra Arhus, som 
med stor dygtighed forvaltede for- 
mandsposten i 7 år fra 1929-1936. 
Unionen var fortsat inde i en god 
udvikling, hvert år kom nye svsk- 
keklubber til, enten som selvstzen- 
dige klubber eller som afdelinger 
af andre idrzetsforeninger. På uni- 
onens reprzesentantskabsmnde i 
1930 kunne formanden berette, at 
unionen nu talte 18,foreninger med 
3.100 medlemmer. 

Lauritz Jensen, Århus indvalgtes i be- 
styrelsen i 1919, og var unionens for- 
mand fra 1929 til 1936. 

retninger og avisomtalen af den 
svnmmeopvisning der fandt sted 
den 27. august 1911 i Aalborg, 
fremgår det tydeligt, at det indslag 
der optog de mange hundrede til- 
skuere mest, var livredningsde- 
monstrationen og oberstlnjtnant 
Holger Nielsens foredrag om, og 
demonstration af genoplivnings- 
metoder. 
Denne interesse for livredningsde- 
monstrationerne skal nok ses i re- 
lation til de desvzerre alt for man- 
ge meningslnse drukneulykker der 
forekom i forbindelse med den sti- 
gende interesse for badelivet om 
sommeren. Det var få der havde 
lzert sig at svnmme og endnu fzerre 
der vidste, hvad man skulle gnre, 
hvis man blev vidne til en drukne- 
ulykke. 
Dansk Svsmme & Livredningsfor- 
bund har lige fra sin tilblivelse i 
1907 gjort et stort arbejde for at 

udbrede kendskabet til svnmning 
og livredning. Det var da også ud 
fra disse motiver, at man i 1911 og 
igen i 1916 i samarbejde med jyd- 
ske foreninger arrangerede propa- 
gandaopvisninger i flere jydske 
byer. 
Efter Jydsk Svnmme Unions op- 
rettelse var det helt naturligt, at 
dette arbejde blev overdraget og 
viderefsrt af unionen og dens 
klubber. Ved alle de opvisninger 
som en enkelt klub eller flere 
klubber i samarbejde arrangerede 
rundt om i de jydske byer, indgik 
livrednings- og genoplivningsde- 
monstrationerne som en naturlig 
afslutning på et vellykket stzevne, 
og overalt blev det fulgt med den 
stsrste opmzerksomhed. Det var 
dog ikke alle steder, at der blev 
arbejdet lige ihzerdigt for livred- 
ningssagen, og det mente man i 
unionen, at der burde gnres noget 
ved. Derfor blev et forslag fra 
klubberne i Århus, fremsat på 
unionens reprzesentantskabsmnde 
den 6. marts 1932, hilst velkom- 
men. Forslaget gik ud på, at der i 
tilslutning til DS & LF's livred- 
ningsudvalg dannes et jydsk liv- 
redningsudvalg. Forslaget blev 
med få zendringer vedtaget, og 
kom til at bestå af en på reprzesen- 
tantskabsmndet valgt formand + 2 
medlemmer konstitueret bland be- 
styrelsens medlemmer. Til udval- 
gets fnrste formand valgtes Karl 
M. Kristensen, Struer som dog 
kun beklzedte posten i 2 år, hvor- 
efter lzerer S. Mnller, Struer over- 
tog posten, også kun for en perio- 
de af 2 år, da Msller i 1936 blev 
valgt til unionsformand. Aflnse- 
ren for Mnller blev lzerer A.F. 
Gundelach, Vejle, der fremstår 
som en af de mest fremtrzedende 
skikkelser i livredningens histori- 
e. Foruden at han var formand for 
JSU's livredningsudvalg fra 
1936-1949, var han i ca. 30 år 
medlem af bestyrelsen for Dansk 
Livredningsforbund. Livrednings- 
arbejdet var en hjertesag for Gun- 
delach. Utallige er de foredrag, 
kurser og demonstrationer han 
holdt over alt i landet, og for at al- 
le kunne få lejlighed til at lzere 
svnmning og livredning, arbejde- 
de han meget ihzerdigt for, at der 
blev indrettet svnmmebade rundt 

1932 A. F: Gundelach, Ejle. Unionens liv- om i det ganske land. 

Livredningsarbejdet redningsleder i 13 år. Det var huns for- Gundelach var unionens livred- 
tjeneste, at livredningsarbejdet i JSU ningsinstruktnr indtil sin d0d i 

Ved gennemgang af de gamle be- fik så god en start. 1962. 



Udvalget havde 4 primære opga- 
ver: 

1. at uddanne instruktmrer og 
dommere. 

2. at afholde livredningsdemon- 
strationer ved badestrande og 
friluftsbad. 

3, at administrere Dansk Livred- 
nings-Forbunds prmver i bjzrg- 
ning og livredning. 

4. at propagandere for svmmmeun- 
dervisning og livredning og 
bygning af friluftsbad og svmm- 
mehaller. 

Vedrmrende det fmrste punkt, ud- 
dannelse af dommere, var der no- 
gen utilfredshed med DS & LF's 
bestemmelser. Kun dommere god- 
kendt af forbundet kunne fungere 
som dommere ved livrederprmven, 
og i begyndelsen af 1932 var der i 
Jylland kun 2 godkendte domme- 
re. Senere på året blev endnu 3 
dommere godkendt, så staben nu 
var oppe på 5. Klubber der ikke 
selv havde godkendte dommere 
skulle hente dommere fra en an- 
den by, og betale disses rejse og 
fortzring. Det var en mkonomisk 
belastning for flere klubber og 
derfor meget utilfredsstillende. I 
1933 blev forbundets bestemmel- 
ser for livredningsarbejdet grun- 
digt revideret. Der blev udarbej- 
det et regulativ for såvel den teori- 
tiske- som den praktiske prmve. 
Arbejdet blev noget forsinket af 
forskellige grunde, blandt andet af 
en diskussion om hvilken opliv- 
ningsmetode man skulle anvende, 
skulle man arbejde videre med 
"Schzfer-metoden" eller skulle 
man gå over til den ny "Holger 
Nielsen-metode". Et nedsat udvalg 
sagde god for den ny "H.N.-meto- 
de", så det blev den der indgik i 
regulativet for livredningsarbej- 
det. Det hele blev nedfzldet i en 
pjece, som blev udsendt til klub- 
berne. 
Der blev i 1933 anerkendt yderli- 
gere 7 jydske dommere, så man nu 
havde 12 dommere, jzvnt fordelt 
over hele Jylland, hvilket også af- 
spejlede sig i antallet af aflagte 
prmver. I 1932 blev der ialt af- 
lagt 66 livrederprmver, i 1933 blev 
tallet 142. 
Livredningsudvalgets arbejde hav- 
de sat sine spor, og de gode resul- 
tater fortsatte op gennem trediver- 
ne. 

Arhus sv0mmeha1, der blev indviet i 1933, fik stor betydning for svmnmeidr~ t t e~  i 
Arhus. Det bevistes klart gennem de mange fine resultater, som svgmmere fra Ar- 
hus, og iscer AGF-svgmmerne, opnåede i årene der fulgte. 

DS&LF"s svemmenåle 
Det fremgår af unionsformandens 
beretning for året 1923, at der på 
Dansk Svmmme & Livredning For- 
bunds reprzsentantskabsmmde i 
november 1932 blev vedtaget et 
forslag fra Kmbenhavns Svmmme 
Union om, at indstifte "Dansk 
Svmmme- og Livredningsforbunds 
svmmmenål ". Nålene skulle udfm- 
res i guld, smlv og bronce, og 
skulle kunne erobres af svmmmere 
under konkurrencer, hvis de kun- 
ne svmmme på eller under de af 
forbundet udarbejdede kravtider. 

4933 
Arhus svemmehal 
Det var med den stmrste spznding, 
at reprzsentanterne ved årets re- 
przsentantskabsmmde i marts 
1933, efter invitation fra Arhus 
kommune, begav sig til Århus nye 
svmmmehal, hvor de under ledelse 
af stadsarkitekt Draibye fik fore- 
vist den store moderne badeanstalt 
med tilhmrende svmmmehal. 
Hallen var ikke helt fzrdig, men 

dog så langt fremme, at man fik et 
klart billede af, hvad svmmme- 
idrztten i Århus havde at glzde 
sig til. Alle var dybt imponeret, 
og gav hmjlydt udtryk for deres be- 
gejstring for, hvad de så. Senere 
under frokosten på hotel "Regina" 
holdt stadsarkitekten et livligt og 
inspirerende foredrag om hallen 
tilblivelse. 
Århus svmmmehal blev under stor 
hmjtidelighed og ved en smuk op- 
visning, indviet i oktober 1933. At 
svmmmehallen fik stor betydning 
for svmmmeidrztten i Århus siger 
sig selv. Der kunne nu trznes hele 
året, og i det opvarmede vand blev 
trzningen betydelig mere effektiv, 
hvilket også afspejlede sig i de 
kommende års resultater. Ved alle 
stzvner og mesterskaber, var det 
svmmmere fra århusklubberne, der 
med enkelt undtagelser, dominere- 
de. Undtagelserne var bl.a. Rein- 
holdt Thamer, Randers Neptun, 
Heine Ib fra Vejle og ikke mindst 
Henry Gade fra Aalborg. Sidst- 
nzvnte erobrede op gennem tredi- 
verne 28 jydske mesterskaber, og 
var ganske suverzrn på crawldi- 
stancerne. Henry Gade var åben- 



Brunderslev friluftsbad blev indviet i 1936 af selvste statsmitzister Tlzorvald Sta- 
uning. Det var det furste stobte 50 m friluftsbassin i Jylland, og det andet i lands- 
delen med 10 m springtårn. 

bart den jydske svnmmer, der op 
gennem trediverne har gjort sig 
mest bemzrket, for under reprz- 
sentantskabsmnder i Aalborg i 
1938 fik han, at unionens formand 
overrakt et smukt cigarretetui, 
som en erkendelighed fra unione 
for hans mange gode sportsresul- 
tater. 

Stor 
publikumsinteresse 
En anden begivenhed i 1933, der 
også fortejener omtale, er slutspil- 
let i vandpoloturneringen. Den vi- 
ser hvilken enorm interesse der 
var for vandpolo i den periode. 
Der havde deltaget 7 hold i turne- 
ringen, og Randers Neptun havde 
deltaget med 2 meget stzrke hold, 
som begge kzmpede sig frem til 
semininalerne. Neptuns B-hold 
skulle spille mod AGF i Aalborg, 
men kampens resultat blev annule- 
ret på grund af en protest, og der 
skulle spilles en ny kamp. Denne 
omkamp blev spillet i Arhus og 
samlede ikke mindre end 2.500 
tilskuere, som blev vidne til en 
spzndende og velspillet kamp. 
Omkampen blev som den fnrste 

vundet af AGF, som nu skulle 
spille finalekamp mod Randers 
Neptuns A-hold. Kampen blev 
spillet i Hobro og med neutral 
dommer, Niels Nielsen, fra P.08 i 
Knbenhavn. Dommeren meddelte, 
at der skulle spilles efter nogle 
nye regler, der fuldstzndig forbnd 
dykning af modstanderen. Selv 
om begge hold var ret så betznke- 
lige, måtte man acceptere de nye 
regler. Resultatet blev, at AGF 
vandt kampen med 6 mål mod 5. 
Alle AGF's mål blev scoret på 
straffekast, hvorimod Neptuns mål 
.var rene mål. Neptuns spillere 
havde åbenbart svzrest ved at til- 
passe sig de nye regler. 

1936 
Ny unionsformand 
Lauritz Jensen som gennem 7 år 
på bedste måde havde ledet unio- 
nen, nnskede ikke at fortsztte som 
formand. Der skulle derfor vzlges 
ny formand, og bestyrelsen fore- 
slog lærer S. Mnller fra Struer, 
som gennem 5 år havde haft szde  
i bestyrelsen, 3 år som nzstfor- 
mand og 2 år som formand for liv- 
redningsudvalget. Lzrer S. M01- 

ler valgtes med akklamation, og at 
det var et godt valg bevistes af, at 
han beklzdte posten i 10 år. 

Friluftsbade 
En af de opgaver som optog unio- 
nensbestyrelsen og specielt liv- 
redningsudvalget meget, var pro- 
pagandaarbejdet for udbredelse af 
kendskabet til svnmning og livred- 
ning og herunder interessen for 
etablering af svnmmeanlzg. Hid- 
til havde det kun vzret i kystbyer 
med havneanlzg, at der blev op- 
rettet svnmmeforeninger, men da 
A.F. Gundelach i 1936 blev valgt 
til formand for livredningsudval- 
get, udfnrte han sammen med uni- 
onsformand Muller et formidabelt 
arbejde for at få bygget flere bade- 
og svnmmeanlzg. Propagandaar- 
bejdet begyndte åbenbart at virke, 
for fra midten af trediverne fik 
unionen adskellige ansngninger 
om optagelser fra klubber fra byer 
som Ikast, Holstebro, Herning, 
Aulum, Grindsted, Give, Kjelle- 
rup, Thyregod, Ars, Stnvring og 
Brnnderslev m.fl. Svumning i dis- 
se byer måtte forudsztte, at der 
var bygget friluftsbade, hvilket da 
også var tilfzldet. 
Det bad der dengang vakte mest 
opsigt, var nok Brnnderslev fri- 
luftsbad. Med sit 50 m lange og 
20 m brede bassin med 9 afmzr- 
kede baner, var det szrdeles vel- 
egnet til konkurrence formål. I 
den dybe ende var vanddybden 5 
m og her var der bygget springar- 
rangementer for både l-, 3-, 5 og 
10 m udpring. 
Badet blev indviet den 27. ju- 
ni 1936 af statsminister T.H. Sta- 
uning, og blandt talerne var for- 
uden byens borgmester også for- 
manden for Knbenhavns Svnmme 
Union Frede Borre og formanden 
for JSU lzrer  S. Mnller. 
~ b n i n ~ s s t z v n e t  bnd de mange 
hundrede tilskuere på en virkelig 
stor oplevelse. Til at dyste mod de 
bedste svmmmere fra Jylland, hav- 
de man inviteret de danske olym- 
piade deltagere med den nok så 
bernmte danske svnmmepige 
Ragnhild Hveger i spidsen, pigen 
der i sin lange svnmmekarriere 
satte ikke mindre end 44 verdens- 
rekorder. 
Senere skabte Gundelach kontakt 
til ingeninrfirmaet Ostenfeld & 
Jnnson, som med stor interesse og 
velvilje gik ind for at vzre rådgi- 



ver for JSU. Dette samarbejde har 
givet vzret til stor gavn for svmm- 
meidrztten, da der efter anden 
verdenskrig for alvor kom gang i 
byggeriet af såvel svmmmebade 
som svmmmehaller. 

Europamesterskaber 
1938 
Den betydning sv~mmehallen i 
Århus fik for udviklingen i Jyl- 
land, blev tydligere og tydligere i 
årene efter, at den blev taget i 
brug. Ret naturligt var det århus- 
svmmmerne der havde stmrst glzede 
og gavn af svmmmehallen, hvilket 
klart fremgik af resultaterne ved 
jydske mesterskaber og turnerin- 
ger. Helt frem til midten af halv- 
tredserne var ranglisterne domine- 
ret af svmmmere fra Arhus og ho- 
vedsagelig af AGF-svmmmere. 
At det var AGF-svmmmerne der 
dominerede i jydsk svmmning 
skyldes ikke alene den dejlige hal 
man havde fået, men lige så me- 
get, at man i overofficiant K. V. 
Mortensen havde fået en szrdeles 
dygtig trzner, der på bedste måde 
forstod at udnytte de gode forhold, 
man nu havde fået at t rzne under. 
Det blev dog ikke til danske me- 
sterskaber de fmrste mange år, 
men alligevel mange fine placerin- 
ger, og svmmmere der kunne gmre 
sig gzeldende på det danske lands- 
hold. Det fmrste bevis på K. V. 
Mortensens effektive trzening fik 
man i 1938, hvor den unge 
AGF-pige Eva Arnth svmmmede 
sig på landsholdet, der på Wem- 
bley Stadion i London skulle del- 
tage i de europziske mesterska- 
ber. 
Mesterskaberne blev en sand tri- 
umf for dansk svmmning, specielt 
for dansk damesvmmning, som 
vandt 4 af 8 svmmmemesterskaber. 
Det der havde stmrst interesse, set 
med jydske mjne, var damernes 4 x 
100 m crawl. Det man diskuterede 
fmr lmbet var, om de hollandske pi- 
ger kunne revanchere sig for de 
mange nederlag til de danske pi- 
ger i ugens lmb. Det kunne de hol- 
landske piges ikke, de danske pi- 
ger vandt en overlegen sejr, og 
kom i mål 7-8 m foran hollzender- 
ne på 2. pladsen. 
Eva Arnth sv~mmede fmrst skifte 
og skaffede Danmark et forspring 
på ca. 3 m, derefter mgede såvel 
Gunvor Kraft som Birte Ove-Pe- 

Eva Arnth, AGF: Europamester og ver- 
densrekordholder 1938. 

tersen og Ragnhild Hveger for- 
springet, og Danmark fik sit 4. 
europamesterskab, og i så fin en 
tid som 4.31.8. Dermed sikrede 
Danmark sig også den eftertragte- 
de "Bredius-pokal", som var udsat 
til mesterskabernes bedste dame- 
hold. 
Svmmmerne fik en stormende 
modtagelse da de kom til Kmben- 
havn, men den var intet at regne 
mod den modtagelse Eva Arnth 
fik dagen efter i Århus. Hun blev 
hentet i Kmbenhavn og kmrt hjem 
til Århus i bil. Fra Viby og ind til 
Rådhuset foregik transporten i 
åben bil, og selv om regnen silede 
ned, havde tusinder taget opstil- 

ling langs ruten, og på Bispetorvet 
uden for rådhuset var over 10.000 
mennesker samlet for at hylde den 
ny eorupamester. 
Eva blev overdznget med gaver, 
og gennem mange taler hyldet for 
sin fine przstation. En lignende 
modtagelse, havde århusborgerne 
aldrig fmr oplevet. 

Verdensrekord 
Den nzste store opgave for Eva 
Arnth, var som deltager i lands- 
kampen mod Holland. Danmark 
vandt landskampen med 40 points 
mod 31. I 4 x 100 m crawl for da- 
mer, var det ikke spmrgsmålet, om 
de danske piger kunne vinde, men 
om de kunne sztte verdensrekord. 
Det var de samme 4 piger som ved 
EM i London, der skulle gmre for- 
s ~ g e t  . 
Eva Arnth svmmmede igen fmrste 
skifte, og gjorde det i så god en tid 
som 1.06.5, efterfulgt af Gunvor 
Kraft i 1.07.2, Birthe Ove-Petersen 
i 1.07.4 og til slut Ragnhild Hveger 
i 1.06.5, samlet tid 4.27.6. Ny ver- 
densrekord og en forbedring på 2 
sek.. . 

Repræsentantskabs- 
mader 1939 
I 1939 blev der afholdt 2 reprze- 

Holdet fra Aalborg, der i 1939 vandt provinsmesterskabet i vandpolo. Bagerst: 
Joh. Melguard, Martin Pedersen og Kaj Hejer. I midten: Berge Justesen og Henry 
Gade. Forrest: Thomas Christensen og Kristian Jacobsen. 



sentantskabdmmder. Det fmrste 
blev afholdt den 12. marts i silke- 
borg, og havde 2 vzsentlige punk- 
ter på dagsordenen. Det f ~ r s t e  
drejede sig om de jydske mester- 
skaber, som lige fra starten i 1919, 
af propagandamzssige grunde, 
havde vzret fordelt på flere byer. 
Efter flere klubbers mening, var 
det en for klubberne al for dyr må- 
de, at afvikle mesterskaberne på. 
Der havde da også, gennem årene, 
flere gange vzret gjort forsmg på, 
at få dette zndret, men havde hver 
gang stmdt på modstand fra de 
mindre klubber, som mente, at der 
ikke ville vzre interesse nok for 
deres stzvner, hvis ikke der var 1 
eller 2 mesterskabslmb indlagt i 
stzvnet. 
Der blev igen fremsat forslag om 
samling af mqsterskabslmbene, 
denne gang fra Arhus 1900. For- 
slaget blev grundigt debateret, og 
mundede ud i et zndringsforslag 
fra Aalborg Sv~mmeklub, som lig- 
nede det oprindelige forslag, men 
formuleret på en anden måde. Æn- 
dringsforslaget gik ud på, at me- 
sterskaberne skulle afvikles over 2 
dage i 2 forskellige byer, fundet 
ved lodtrzkning mellem interesse- 
rede klubber. Dog skulle 1500 m 
fri-svmmning for herrer og 4 x 200 
m fri-sv~mning for herrer, samt 
udspring og vandpolo fortsat af- 
vikles i forbindelse med andre 
klubstzvner. 
Det andet og meget vzsentlige 
forslag blev fremsat af bestyrel- 
sen, og gik ud på at flytte reprz- 
sentantskabsmmdet til afholdelse i 
november måned, i stedet for som 
nu, i marts måned. 
Forslagene blev enstemmigt vedta- 
get. 

Verdensrekorder 
I 1939 satte Eva Arndt sammen 
med klubkammeraterne Kirsten 
Busch-Smrensen, Else Thomsen 
og Fritze Nathansen verdensre- 
korder i 4 x 100 m fri- og 4 x 50 m 
fri-svmmning for klubhold. 
Også individuelt kunne AGF pi- 
gerne gmre sig gzldende. Den 9. 
december 1941 satte Kirsten 
Busch-Sorensen i Århus Svmmme- 
hal verdensrekord i 100 . yard 
fri-svmmning i tiden 0 . 5 9 5  Denne 
rekord forbedrede Fritze Nathan- 
sen samme sted den 27. april 1944 
til 0.59.4. Fritze Nathansen var 
med til at sztte yderligere 2 rekor- 

Overoflciant K. K Mortensen, trcner i AGF, sammen med de 4 AGF-piger, der i 
1939 satte verdensrekorder i 3 x 100 m fri-svsmning og 4 x 50 m fri-svomning for 
klubhold. Pigerne er fra v. Eva Arndt, Kirsten Busch-Ssrensen, Else Thomsen og 
Fritze Nathansen. 

der. Den 11. april 1943 satte hun 
sammen med Kirsten Ove-Peder- 
sen, Birte Ove-Pedersen og Karen 
Margrethe Harup, ved et stzvne i 
Frederiksberg Sv~mmehal ver- 
densrekord i 4 x 100 yard 
fri-svmmning med tiden 4.05.7, og 
den 19. januar 1947 satte hun sam- 
men med Karen Margrethe Harup 
og Grethe S~nnesen  verdensre- 
kord i 3 x 100 yard medley, tiden 
blev 3.26.6. Betydningen af svmm- 
mehalstrzning var bevist. 
I Mmlholm ved Vejle blev der i 
1936 også bygget svmmmehal, men 

Kirsten Busch-Ssrensen, AGF, i 1941 
verdensrekordholder på 100 yard 
crawl, og med på AGF's hold, der satte 
verdensrekord for klubhold. 

den blev lukket straks ved krigens 
udbrud i 1939, så det var ikke lang 
tid svmmmerne i Vejle fik glzde af 
den. Også den lille svmmmehal i 
Aalborg blev midlertidig lukket i 
1940, men genåbnet i 1945. 
Den 12. november 1939 afholdes 
så det andet reprzsentantskabs- 
m ~ d e  i Århus. Der var kun frem- 
sat få forslag, men 2 meget vz- 
sentlige. For det fnrste blev det 
vedtaget, at der skulle nedszttes 
et poloudvalg til at lede polotur- 
neringen. Unionsformanden skul- 
le vzre fmdt formand for udvalget, 
som desuden skulle bestå af 2 
mand ude fra. Fra nord Viggo Sm- 
rensen, Randers Neptun, og fra 
syd Bmrge Rosendahl Smrensen, 
AGF. 
Det andet forslag gik ud på, at 
indfnre "Den Jydske Svmmmetur- 
nering". Forslaget blev fremsat af 
Horsens Svmmmeklub og mmdte 
stor velvilje. Det blev besluttet at 
nedsztte et udvalg bestående af, 
dyrlzge Andersen, Aulum, ad- 
junkt Poul Magelund, Vejle, over- 
lzrer  Smrensen, Brmndgslev, di- 
r e k t ~ r  Lauritz Jensen, Arhus, og 
unionsformand S. Mmller, Struer. 
Turneringens formål var, at mge 
interessen for svmmmeidrztten, 
og skulle tilrettelzgges på en må- 
de, at selv de mindste klubber vil- 
le vzre med, og kunne få glzde af 
at deltage. 
Udvalget skulle i fmrste omgang 
udarbejde et program og et regel- 



s z t  for turneringen, og i l0bet af 
sommeren 1940 arrangere en pr0- 
veturnering med deltagelse af 
klubberne i Horsens, Vejle og 
Kolding. 
Den 17. marts 1940 holdt udvalget 
m ~ d e  på hotel "Regina" i Århus, 
og efter mange timers forhandling, 
blev man enige om et udkast til 
program og regelszt, der skulle 
kunne tilfredsstille alle unionens 
medlemmer. 
Det skal siges, at pr~veturnerin- 
gen i sommeren 1940, blev szrde- 
les vellykket. Resultatet af turne- 
ringen blev sammen med udkastet 
til program og regelszt fremlagt 
på reprzsentantskabsm0det i no- 
vember 1940, og det blev vedtaget, 
at indbyde alle jydske klubber til 
at deltage i turneringen i 1941, og 
at en klub godt måtte stille hold i 
såvel A- som B-rzkken. 
Turneringen i 1941 havde meget 
fin tilslutning, og blev afviklet til 
elles tilfredshed. 

1942 jubilæumsåret 
Det var under ret så triste forhold, 
at unionen kunne fejre sit 25 års 
jubilzum. Krigen og beszttelsen 
af Danmark havde på mange må- 
der sat begrznsning for dansker- 
nes udfoldelsesmuligheder. Også 
inden for sv0mmeidrztten kunne 
man mzrke ulemperne. Det inter- 
nationale samarbejde var, bortset 
Sverige, gået istå, og på nationalt 
plan begyndte manglen på de mest 
almindelige ting at kunne mzrkes, 
herunder brzndsel til opvarm- 
ning, hvilket sztte begrznsning på 
brugen af sv~mmehaller, hvis de 
da ikke helt blev lukket. På det 
trafikale område var der også van- 
skeligheder, men uanset alle disse 
gener, fors~gte  man at gennemfore 
alle planlagte arrangementer, hvil- 
ket også lykkedes i stor udstrzk- 
ning . 
Unionens 25 års jubilzumsfest 
blev holdt den 19. juli i Arhus 
Håndværkerforenings lokaler, 
med reception om formiddagen, 
og kl. 12.00 frokost for bestyrelse 
og specielt indbudte gzster. Om 
aftenen var der middag, hvor der 
foruden bestyrelsen med fruer og 
de indbudte gzster også deltog re- 
przsentanter for de af unionens 38 
foreninger, der havde mulighed 
for at m0de frem. 
Festdagen blev en uforglemmelig 
oplevelse for dem der var med. 

Bestyrelsen i jubilumsåret 1942, siddende fra venstre: Soren Moller, Struer, for- 
mand og K. Pedersen, Randers, nczstformand. Stående fra venstre: A. L. Ander- 
sen, Aulum, Ove Johansen, Aalborg og A. E Gundelach, k j le .  

for de mange mennesker, der var Danske mesterskaber s t r~mmet  til fra n z r  og fjern. 
Der var ikke mange positive ople- Som omtalt tidligere,- var det for 
velser under de 5 beszttelsesår, det meste sv~mmere fra AGF, der 
men på et punkt kunne man da 
glzde sig. Aldrig har den danske 
samhurighed og nationalitetsf~lel- 
se vzret stzrkere. Det gav sig 
bl.a. udslag i trangen til at vzre 
sammen og vzre fzlles om noget 
der var dansk, og hvad kunne vzre 
mere dansk end det danske me- 
sterskaber i sv~mning. I forbindel- 
se med JSU's jubilzum have man 
henlagt disse mesterskaber til det 
jydske, nzrmere bestemt til S t ~ v -  
ring ca. 20 km syd for Aalborg. 
Den lille klub i S t~vr ing  gennem- 
f ~ r t e ,  med hjzlp fra Aalborg 
Sv~mmeklub, arrangementet i fi- 
neste stil. 4.000 tilskuere omkran- 
sede badet, og da stzvnet var be- 
gunstiget af et meget fint vejr, 
blev det en folkefest af dimension 

kunne g0re sig gzldende ved me- 
sterskaberne, men ved mesterska- 
berne her i S t~vr ing,  var det den 
dygtige sv~mmer  fra Randers 
Neptun, Anders Poulsen man glz-  
dede sig over. Anders havde alle- 
rede i 1941 overrasket alle, ved at 
vinde det danske mesterskab i 200 
m brystsv~mning for herrer, og 
her i jubilzumsåret 1942 przstere- 
de han at genvinde sit mesterskab. 
En smuk jubilzumsgave til unio- 
nen. 

Den jydske turnering 
I 1942 zndrede man reglgne for 
den jydske turnering. Arsagen 
hertil var sikkert, at man til unio- 
nens iubilzum, havde fået en s t ~ r -  
re af klubberne, og for 
en del af disse k ~ b t e  man 5 poka- 
ler, og samtidig delte man klub- 
berne i 5 kredse, alt efter styrke. 
Hver kreds fik sin pokal at kzmpe 
om, og den klub, hvis sv~mmere,  
efter 10 år, havde vundet pokalen 
flest gange, fik den til ejendom. 
Programmet blev også zndret, og 
blev ens for alle deltagere. 
Reglerne tillod nu en sv~mmer  at 
starte i 2 individuelle l0b + hold- 
kapperne. Klubberne måtte delta- 
ge med flere hold i turneringen, 
men en klubs sv~mmer  måtte kun 

Anders Poulsen, Randers Neptun, der Starte for et af klubbens hold. I 
vandt det danske mesterskab i 200 m 1947 deltog 17 klubber med tilsam- 
brystsvomning, såvel i 1941 som i 1942. men 61 hold. 



Repraesentantskabs- 
msdet 1942 
På msder, der blev holdt den 8. 
november i Vejle, blev det vedta- 
get, at polodommere fremover 
skulle til eksamen f0r de kunne få 
lov at d ~ m m e  ved de jydske turne- 
ringskampe. De skulle bestå såvel 
en praktisk- som en teoritisk prm- 
ve. 
Fra Århusklubberne blev der 
fremsat forslag om at i n d f ~ r e  jyd- 
ske juniormesterskaber. Forslaget 
blev godt modtaget, og der blev 
nedsat et udvalg bestående af uni- 
onsformand S. Mmller, Viggo An- 
dersen, Speed og Bmge Rosendahl 
S~rensen,  AGF. De skulle i k ~ b e t  
af vinteren 1942143 udarbejde et 
regelszt for disse mesterskaber, 
så de var klar til afvikling f ~ r s t e  
gang i 1943. 
På m ~ d e t  drmftede man også me- 
get indgående en sag om forbigå- 
else af en jydsk svmmmer i forbin- 
delse med en landsmkamp mod 
Sverige. Det drejede sig om Fritze 
Nathansen, der som nzstbedste 
danske crawlsv~mmer, havde vzre 
udtaget, men senere vraget, hvil- 
ket ingen kunne forstå, og havde 
afstedkommet kraftige protester 
fra jydsk side. 
Den Jydske Sv~mmeturnering 
havde nu k0rt i 2 år til alles til- 
fredshed. Man var dog i udvalget, 
der i 1940 havde udarbejdet turne- 
ringsreglerne, klar over, at den på 
flere punkter kunne gmres bedre, 
og dermed blive mere attraktiv for 
flere klubber, især de mindre. 
Derfor blev der på mudet fremlagt 

Z jubil~umsåret 1942 blev de danske mesterskaber afviklet i Stovring. Mere end 
4.000 tilskuere overv~rede,  i strålende solskin, de mange sp~ndende  lob. 

et helt nyt program og regelszt, 
der i langt h ~ j e r e  grad tog hensyn 
til de mindre klubber. Man havde 
således fjernet 200 m fri-sv~m- 
ning f. damer og 400 m fri-sv~m- 
ning f. herrer fra det obligatoriske 
program, og indfmrt dem som 
valgfrie l0be sammen med 100 m 
brystsvmmning for piger og drenge 
u/ 16 år. Desuden havde man ind- 
fmrt 3 x 50 m tv. holdkapsv~mning 
for damer og herrer, og for piger 

og drenge u/ 14 år. Kredsens klub- 
ber kunne nu selv bestemme ste- 
det, hvor stzvnet skulle afholdes 
og placeringen af de valgfrie l0b. 
Der skulle ikke gives point, hvis 
en svmmmers lzgelicens ikke var 
forevist inden stzvnet og senest 3 
dage efter stzvnet indsendt til re- 
gistrering hos unionen. 
Der skulle nu også betale indskud 
på 2,- kr. for hvert anmeldt hold. 
Det nye turneringsprogram blev 
vedtaget med alle stemmer mod 1. 

Det er ikke meget der er at fortzl- 
le om svnmningen, de sidste år 
under krigen. Restriktioner og 
trafikvanskeligheder lagde en 
dzmpe på udfoldelsemuligheder- 
ne. Men uanset disse vanskelighe- 
der forsmgte man så godt det lod 
sig gme, at gennemfnre alle plan- 
lagte arrangementer. 

Jydske Juniormesterskaber. 
For f ~ r s t e  gang skulle der afhol- 
des juniormesterskaber. Det skete 
den 8. august 1943 i Århus og selv 
om deltagers antal ikke var så 
stort, var det en nyskabelse, der 

Der blev kampet hårdt om mesterskaber i 4 x 200 m frisvomning for herrer, ved nok skulle blive til gavn og glzde 
DM 1942 i Stovring. for jydsk sv~mning. 



ske rekord havde Ragnhild Hveger 
på 1.05.1. 
En anden dygtig AGF pige var In- 
ga S~rensen,  der sammen med 
Fritze deltog på det danske hold i 
landskampen mod Sverige, der 
blev afviklet i Hensing~r. 
Juniormesterskaberne var i 1944 
henlagt til Holstebro, hvorimod 
seniormesterskaberne det år var 
fordelt mellem Vejle Triton, Ran- 
ders Neptun og Hadsten Sv~mme-  
klub. 
Ved DM i Glamsbjerg på Fyn, 
genvandt Fritze Nathansen sit me- 
sterskab i 100 m crawl i ti- 
den 1.08.5, og desuden mesterska- 
bet i 50 m fri-svumning + 50 m 
bjergning i 1.37.7. Viggo Esmann 

Fritze Nathansen, AGF: Erdensrekord- 
fra AGF vandt her sit -fmrste me- 

D y r l ~ g e  A. L. Andersen, Aulum. Unio- 
holder, landsholdssv0mmer og flere 'terskab, ved at vinde 200 m nens sekreter i 16 år. Han var den di- 
gang dansk mester. br~stsvOmning i den pzne tid rekte årsag til, at Aulum fik friluftsbad 

3.00.4. i 1936. 
I slutningen af 1944 var forholdene 
efterhånden blevet så vanskelige, 
at unionsbestyrelsen besluttede 
sig for at aflyse årets reprzsen- 
tantskabsm~de. der skulle have 

Som junior regnedes sv~mmere og 
udspringere under 18 år og vand- 
polospillere nder 20 år. 
Juniorsv~mmerne var indelt i klas- 
ser efter alder. Klasse A: mel- 
lem 16-18 år, klasse B: mellem 
14-16 år, klasse C: mellem 12-14 år 
og klasse D: sv~mmere under 12 
år. Normalt kunne en sv~mmer 
kun deltage i den klasse alderen 
berettigede til, men der var åbent 
mulighed for, at zndre på denne 
regel, så et l0b kunne udskrives i 
f.eks. i klasse C, og vzre åbent 
for alle under 14 år. 
Juniorsv0mmere, der havde vun- 
det et dansk mesterskab, eller hav- 
de erhvervet DS & LF's guldnål, 
kunne ikke deltage i juniorlnb i 
den svommeart mesterskab eller 
nål var erhvervet i. 
Danmarks bedste svommer gen- 
nem mange år Ragnhild Hveger 
måtte i 1943 se sig distanceret i 
100 m crawl af AGF pigen Fritze 
Nathansen, som her vandt sit f ~ r -  
ste danske mesterskab og sv~mme- 
de de 100 m i tiden 1.06.4, 4/10 
sek. fra Fritzes egen jydske re- 
kord, der l0d på 1.06.0. Den dan- 

vzret afholdt i november måned. 
Unionens forhandlingsprotokol er 
blank for perioden 22. juli 1944 - 
10. november 1945. Så det er be- 
grznset, hvad der findes af oply- 
sende materiale fra den periode. 
De forskellige arrangementer blev 
dog gennemfnrt, men med ringe 
tilslutning. De jydske mesterska- 
ber var fordelt mellem klubberne i 
Randers, Horsens og Hadsten, og 
i Hadsten afviklede man samtidigt 
juniormesterskaberne. 
Mesterskaberne var fotsat domine- 
ret af AGF-svmmmere som Gunnar 
Granslev, Villy Andersen og Frit- 
ze Nathansen. For springernes 
vedkomende var det navne som 
Helge Olsen, AGF og Thomas 
Christensen, Aalborg, der tog sig 
af mesterskaberne for herrer, oog 
for damerne var det Eva Bach, Ar- 
hus 1900, der udover flere jydske 
mesterskaber, også formåede i 
1943 at vinde det danske mester- 
skab i udspring fra 3 m vippe. In- 
teressant er det, at også springere 
fra de små klubber kunne g ~ r e  sig 
gzldende. Således vandt Lis Ben- 
dix fra Ars det jydske mesterskab 
i tårnspring for damer i 1943 og 
1945 og Else Ulrich fra St~vr ing i 
1944. 

Vandpolo 1936-i945 
I 1936 delte man klubberne' i en 

nord- og en sydkreds, og samtidigt 
gik fra cupsystemet over til at spil- 
le efter et pointsystem. Det f ~ r s t e  
ville nedsztte rejseomkostninger- 
ne for klubberne, og det sidste vil- 
le bevirke, at også de svageste 
klubber kom til at spille mere end 
en kamp. 
Desvzrre var alt for få klubber til- 
meldt turneringen. I 1936 var der 
kun tilmeldt 6 klubber. Det var 
Århusklubberne AGF og AIA, 
Aalborg, Randers Neptun, Hobro 
og Esbjerg. Randers Freja havde 
vzret trofast deltager i mange år, 
men stod over i 1936. Kredsvin- 
derne skulle så kzmpe om det jyd- 
ske mesterskab, og mesteren skul- 
le derefter, sammen med de bedste 
knbenhavnske hold, deltage i 
kampen om det danske mester- 
skab. 
Det var yderst sjzldent, at et jydsk 
hold nåede ret langt i kampen mod 
de stzrke hold fra K~benhavn, 
men i 1938 nåede AGF for ferste 
gang op på 2. pladsen ved et DM, 
efter at have slået den stzrke k0- 
benhavnske klub P.08. I slutkam- 
pen tabte AGF stort til Triton fra 
K~benhavn. 



Efterhånden kom der lidt flere 
klubber med i turneringen. Klub- 
ber som Arhusklubberne Speed og 
AIA, Esbjerg, Struer, Triton fra 
Vejle, Hobro, Silkeborg og Viborg 
forsmgte at stille hold. For nogle 
af klubberne lykkedes det at få 
gang i arbejdet, så man i mange år 
havde glzde af disse klubbers del- 
tagelse i turneringen, men for 
nogle måtte man erkende, at det 
var en engangsforestilling. Det 
stmrste antal deltagende hold hav- 
de man i 1944, det år deltog der 10 
klubber, og 3 af klubberne, AGF, 
Aalborg og Randers neptun deltog 
med hver 2 hold. Det var også dis- 
se tre klubber, der dominerede i 
slutspillet om det jydske mester- 
skab i hele denne periode. AGF 
var den klub der oftest lmb af med 
sejren. AGF vandt mesterskabet i 
1937, 1938, 1940, 1941 og 1944. AS 
i 1936, 1939 og Neptun i 1942. I 
1943 blev man ikke fzrdig med 
turneringen på grund af militzr 
undtagelsestilstand og i 1945 kom 
man, sikkert på grund af krigens 
afslutning, og hvad deraf fulgte, 
for sent igang med turneringen, 
hvilket medfmrte, at den ikke kun- 
ne gennemfmres, og man beslutte- 
de derfor at annullere turneringen 
for 1945. 

Den fsrste 
træningslejer 1945 
Tilslutningen til unionens mester- 
skaber havde ikke vzret overvzl- 
dende. Det gjalt både senior- og 
juniormesterskaber. Så for at sti- 
mulere interessen for svmmme- 
idrztten besluttede bestyrelsen, at 
der skulle arrangeres en trznings- 
lejr for klubbernes unge dygtige 
svmmmere. 
I dagene fra 14.-21.. juli dannede 
Toftlund dejlige friluftsbad ramme 
om denne den fmrste trzningslejer. 
Der er det interessante at fortzlle 
om Toftlund friluftsbad, at uagtet 
al byggevirksomhed så at sige var 
gået i stå under beszttelsen, så 
lykkedes det at gennemfmre bygge- 
riet af Toftlund friluftsbad, der 
blev indviet i sommeren 1943. 
I trzningslejren deltog 36 unge 
svmmmere fra mange forskellige 
klubber. De 18 piger og 18 drenge 
fik her en grundig indlzring i 
svmmmeteknik samt hård trzning 
hver dag under kyndig ledelse af 

Toftlund friluftsbad, der blev indviet i 1943, dannede ramme om den f0rste trE- 
ningslejer i 1945, og i 1946 blev de jydskejuniormesterskaber afviklet her. 

K. V. Mortensen fra AGF. Unio- 
nens nzstformand Poul Magelund 
ledede trzningen af springerne, 
og livredningsdemonstrationen 
stod unionens livredningsformand 
A. F. Gundelach for. 
Prisen for en sådan trzningslejer 
var dengang 25,OO kr., og det ene- 
ste deltagerne selv skulle medvir- 
ke ved, var kartoffelskrzlning og 
opvask efter middagen. Trznings- 
lejren blev en meget stor succes, 
og det blev besluttet, at der også i 
årene fremover skulle arrangeres 
lignende lejre. 

Danske mesterskaber 1945 blev 
afviklet i begyndelsen af august, 
og grundet de ekstraordinzre for- 
hold, som krigen og dens fmlger 
havde medfmrt, måtte forbundet 
undtagelsesvis henlzgge mester- 
skaberne til 0sterbro Svmmmehal. 
Både Viggo Esmann og Fritze Na- 
thansen genvandt deres mesterska- 
ber, men også Inga Snrensen fra 
AGF, som allerede i 1943 havde 
gjort sig bemærket, ved at blive 
udtaget til landsholdet, fmrte sig 
stzrkt frem her ved at vinde me- 
sterskabet i 200 m brystsvmmning 
foran så stzrk en svmmmer som 

Grete Smnnesen fra TII, Kmben- 
havn. Tiden for Inga blev 3.11.2. 

Repræsentantskabs- 
msdet 1945 
På mmdet debaterede man resulta- 
tet af sommerens arrangementer, 
og der blev udtalt meget ros til be- 
styrelsen for den trzningslejer 
man havde afholdt i Toftlund, og 
fra alle sider blev bestyrelsen op- 
fordret til, også i årene fremover, 
at arrangere trzeningslejre for de 
unge svmmmere. 
Der blev på mmdet taget en meget 
stor og epokegmrende beslutning, 
en beslutning der senere skulle på 
betydning ud over Jyllands grzn- 
ser. Det blev nemlig besluttet, at 
unionen skulle udgive et med- 
lemsblad. Forslaget var indsendt 
af Toftlund Svmmmeklub og blev 
bakket op fra alle sider. Der blev 
nedsat et udvalg bestående af for- 
slagsstilleren politibetjent Aage 
Smrensen, Toftlund, unionens 
nzstformand adjuakt Poul Mage- 
lund, Haderslev og toldvagtmester 
N. C. Nielsen fra Hmruphav. Dis- 
se tre personer udgjorde bladets 
redaktionelle udvalg det fmrste år. 



På udvalgets fnrste mmde navngav 
man bladet "Jydsk Svnmmesport". 
Bladets opgave var, at formidle al- 
le officielle meddelser fra unionen 
til klubberne, omtale alle aktuelle 
begivenheder inden for svmmme- 
sporten, samt gennem instrukti- 
onsartikler, at skabe mget kend- 
skab og interesse for alle grene in- 
den for svmmmeidrztten. 
Bladet skulle udkomme 5 gange 
om året, og det fnrste eksemplar 
udkom i april 1946. 
Allerede året efter forlod N. C. 
Nielsen redaktionen og blev er- 
stattet af Ulla Magelund, gift med 
Poul Magelund. I efteråret 1947 
forlod også Aage Snrensen redak- 
tionen, og unionens livrednings- 
formand A. F. Gundelach overtog 
pladsen. Dette treklmver arbejde- 
de godt sammen de nzste 6 år, 
men i december 1953 forlod også 
Gundelach redaktionen, hvorefter 
Ulla og Poul Magelund alene stod 
for det redaktionelle arbejde, de 
sidste 2 år af bladets levetid. For 
denne indsats er "Jydsk Svmmme- 
sport" og jydsk svnmning Poul og 
Ulla Magelund en stor tak skyl- 
dig. 
Da arbejdet med bladet var meget 
stor, og omkostninger efterhånden 
var ved at sprznge unionens mko- 
nomi, besluttede man i novem- 
ber 1956 at overdrage bladet til 
Dansk Svmmme Forbund, der fra 
marts 1957 viderfmrte bladet som 
forbundsorgan under navnet 
" Svmmmesport ". Forbundet havde 
i en lang årrzkke udgivet et lille 
hzfte i A-5 format med betegnel- 
sen "Meddelser fra Dansk Svnm- 
me Forbund". Til erstatning for 
dette fik man nu et godt, og i det 
jydske godt indarbejdet, blad for- 
zret .  Man må håbe, at daværende 
forbundsledelse sendte en venlig 
tanke til JSU og dens ledere. 

1946-l950 
Vinterstævner. 
Det var de fzrreste klubber, der 
havde mulighed for at deltage i 
vinterstzvner. Det var faktisk kun 
Århusklubberne, der kunne tillade 
sig den luksus. Det benyttede 
AGF-svnmmerne sig også af da 
svnmmehallen i Odense, efter 6 
års forlnb igen åbnede i janu- 
ar 1946. Her oplevede man det 
glzdelige, set med jydske njne, at 
Viggo Esmann fra AGF besejrede 

Deltagerne i "Påskekurset" 1946 samlet i Århus svmmmehal. Yderst t.h. stående 
ses Poul Magelund, K. K Mortensen og A. E Gundelach. T.V. i billedet siddende 
mellem svommerne ses unionsformand Smren Moller. 

de bedste danske og svenske 
svmmmere i 200 m brystsvnmning, 
og med tiden 2.48.2 satte en for- 
nem jydsk rekord. Også Fritze 
Nathansen przsterede en fin ind- 
sats ved at besejre en af sine hår- 
deste konkurrenter, Karen Mag- 
rethe Harup fra Knbenhavn, i 100 
m crawl i tiden 1.06.6 mod 1.06.8. 
Ved et stzvne i februar i Århus 
svnmmehal przsterede Fritze igen 
at slå Karen Magrethe Harup, men 
denne gang var det på destan- 
cen 400 m crawl, hvor tiderne 
blev henholdsvis 5.25.5 og 5.25.5, 
Fritzes przstation skal vurderes i 
lyset af, at Karen Margrethe Ha- 
rup ikke var en frk. hvem som 
helst, men på den tid et af dansk 
svnmnings stnrste navne, og i 1948 
opnåede at blive olympisk mester. 

skellige former, og med bygning 
af mange nye friluftsbade og der- 
med også mange nye foreninger, 
blev behovet for instruktmrer, der 
kunne tage sig af medlemmernes 
oplzring i svmmning, udspring, 
livredning og vandpolo, endnu 
stnrre. Unionsbestyrelsen beslut- 
tede derfor, at arrangere et stnrre 
og mere omfattende kursus for in- 
struktnrer, så klubberne kunne stå 
bedre rustet til at Imse deres opga- 
ver. Kurset gik over d? 5 påskeda- 
ge, og blev afholdt i Arhus Svnm- 
mehal. AGF's dygtige trzner 
overofficiant K. V. Mortensen 
stod for instruktionen i svmmning, 
og unionens nzstformand Poul 
Magelund for springinstruktio- 
nen. Livredningsformanden A. F. 
Gundelach for livredningen, og 
som noget nyt, havde man taget et 
emne som stzvneteknik med på 
Drorrrammet. Det var unionens 
L " 
formand S. Mmller, der stod for Instrukterkurset 1946 denne afdeline. orr mon ikke vi ", " 

Det var den almindelie opfattelse, her oplever den fmrste spire til of- 
og vel også ret naturligt, at unio- ficialskursus. Der var 40 deltage- 
nen skulle hjzlpe klubberne i in- re i kurset, og ifnlge beretninger- 
struktionsarbejdet. Der havde da ne var alle meget begejstrede og 
også gennem de sidste 10 år vzret syntes de havde fået enormt meget 
gjort forsmg med kurser under for- ud at af vzre med. 



Deltagerne i tr~ningslejren 1946 i Års. Yderst t .h. ses unionens n~stformand Poul Magelund og livredningslederen A. l? 
Gundelach. Yderst t.v. står AGF's trcener og lejrens instruktor K. V Mortensen. 

I april 1946 udkom så 
"Jydsk Svmmmesport" for fmrste 
gang. bladets udformning og ind- 
hold var immdeset med meget 
spznding, og abonnenterne blev 
ikke skuffede, man havde fået et 
blad, der både i udseende og ind- 
hold, helt levede op til forventnin- 
gerne. Der var alt, hvad man kun- 
ne forvente af meddelelser fra uni- 
onen, instruktionsartikel om 
kunstudsring, foreningsadresser, 
rekordliste og andre oplysende ar- 
tikler, bl.a. en interessant artikel 
af unionens samarbejdspartner 
firmaet Chr. Ostenfeld & Jmnson 
om badeforhold og mulighederne 
for at l z re  at svmmme i det danske 
rige. 
Af artiklen fremgår det, at vore 
åer og indsmer blev mere og mere 
forurende af spildevand, så beho- 
vet for alternative bademuligheder 
var stzrkt voksende. Der var for 
få kunstige badeanlzg, d.v.s. fri- 
luftsbassiner, for slet ikke at tale 
om svmmmehaller. I hele Danmark 
fandtes i 1946 kun 12 svmmmehal- 
ler, heraf 4 i Jylland. Af disse 4 
blev hallen i Mmlholm ved Vejle 
lukket i 1941, og blev aldrig siden 
åbent og hallen ved Uldum hmj- 
skole var ikke tilgzngelig for of- 
fentligheden. Så i Jylland var der 
på den tid kun 2 haller til rådighed 

for svmmmeidrztten. Det var den 
lille hal i Aalborg, bygget i 1929, 
og Århus svmmmehal bygget i 
1933. 
Det fremgår også af artiklen, hvor 
ringe det stod til med sv~mmefzr-  
digheden hos store dele af den 
danske befolkning, alt for mange 
havde ikke lzr t  at svmmme, og for- 
bavsende mange mznd kunne ikke 
svmmme. Svmmmeundervisning 
kunne, med to undtagelser, kun gi- 
ves i 2-3 sommermåneder, afhzn- 
gig af vejreforholdene, og sam- 
menholdt med det ofte ret kolde 
vand, havde det sikkert stor ind- 
flydelse på danskernes manglende 
svmmmefzrdighed. En anden år- 
sag kunne vzre, at alt for få skoler 
havde svmmmeundervisning på 
skemaet, og en årsag hertil kunne 
vzre, at krigen fra 1939-1945 jo 
satte en kraftig bremse i udbygnin- 
gen af nye friluftsbassiner og i 
brugen af allerede etablerede ba- 
deanlzg. 

J.S.U.'s treæningslejr var i 1946 
placeret i Ars i dagene 12.-18. juli, 
og de 33 deltagere havde nogle 
dejlige dage, hvor de oplevede, 
hvad det vil sige, at træne hårdt. 
Udover den daglige trzning, hav- 
de de også andre spzndende ople- 
velser bl.a. med besmg i Rebild 

.bakker og Thingbzk kalkmine 
med de mange modeller af billed- 
hugger Bonnesens arbejder. Den 
sidste aften sluttede man af med et 
godt svmmmestzvne, der blev 
overvzret af mere end 700 tilsku- 
ere. 

Mesterskaber 1946 
De jydske mesterskaber blev for 
fmrste gang, som et forsmg, afvik- 
let ved et to-dages stzvne, og 
foregik i Grindsted i dagene 
20.-21. juli. Formålet var dels at 
skabe stmrre interesse for mester- 
skaberne, dels at spare klubberne 
for de store udgifter, som de delte 
mesterskaber påfmrte klubberne. 
Den stmrste vanskelighed ved et 
sådan to-dages stzvne var ind- 
kvarteringen af svmemmerne. Det 
blev dog lmst på bedste måde i 
Grindsted, hvor deltagerne mmdte 
en enestående gzstfrihed fra by- 
ens borgere. 
Tilslutningen til mesterskaberne 
blev desvzrre ikke så stor, som 
man havde forventet, hvilket nok 
også var årsagen til, at publikums- 
interessen ikke var overvzldende. 
Kun i enkelte af de individuelle 
10b havde man en tilfredsstillende 
deltagelse, hvorimod der i hold- 
kaplmbene var en katastrofal ringe 



tilslutning. I de 6 holdkaplob var 
de 3 kun tilmeldt 1 hold og de 3 
andre kun 2 hold, og det uagtet 
man havde i n d f ~ r t  4 x 100 m bryst- 
svomning, så alle klubber ville 
vzere istand til at stille hold. 
Efter bygningen af Arhus s v ~ m -  
mehal blev der ofte talt om et 
kompleks, som svommerne uden 
for Arhus havde, specielt over for 
s~vmmerne fra AGF, og at det mu- 
ligvis kunne vzere årsagen til, at så 
få svommere deltog i mesterska- 
berne. At der ikke var grundlag 
for et sådan kompleks, blev kart 
tilbagevist ved stzevnet i Grind- 
sted, hvor crawllobene, som nor- 
malt blev erobret af svommere fra 
AGF, denne gang blev vundet af 
en svommer uden haltrzening. Det 
var Ole Jensen fra Norresundby, 
som her beviste, at det kunne lade 
sig gure, at tage kampen og med 
de stzrke svommere fra Arhus, 
selv om man kun trznede i som- 
mermånederne. Ole Jensen vandt 
alle tre crawldistancer, 100 m, 200 
m, og 400 m, og senere ved DM i 
Bronderslev vandt han også det 
jydske mesterskab i 1500 m 
fri-sv~mning. Også den mangeåri- 
ge mester i 50 m fri-svom- 
ning + 50 m bjergning, Villy An- 
dersen fra AGF måtte afgive sit 
mesterskab. Det var til den unge 
Henning Sorensen fra Randers 
Neptun, som her vandt sit forste 
jydske mesterskab. 
Bedst hos damerne var Fritze Na- 
thansen med 4 mesterskaber. Det- 
te var sidste gang Fritze deltog i 
jydske mesterskaber, da hun i jule- 
ferien 1946-1947 giftede sig med 
Hermes sv~mmeren Niels Jorgen 
Carstensen og flyttede til K ~ b e n -  
havn, hvor hun meldte sig ind i 
D.K.G. (Dansk Kvinde Gymna- 
stikforening). 
Danske Mesterskaber blev det år 
afviklet i Bronderslevs store 50 m 
friluftsbad, og blev en sand triumf 
for svommerne fra Kobenhavn, 
som af 22 dicipliner vandt de 19. 
Men der var dog også lyspunkter, 
set med jydske ojne. I 100 m 
fri-svomning vandt Fritze Nathan- 
sen i den fine tid 1.08.7 og gen- 
vandt hermed mesterskabet for 
fjerde år i trzek. Fritze genvandt 
også mesterskabet i 50 m 
fri-svomning + 50 m bjergning, 
her blev tiden 1.36.4. Også Viggo 
Esmann fra AGF genvandt sit dan- 
ske mesterskab i 200 m bryst- 
svomning, og det kolde vand taget 

AGF vandt adskellige provinsmesterskaber i vandpolo. Her provinsmestrene fra 
1944. Forrest $v. Borge Rosendahl, Henning Y Holstein Rathlau og Villy Ander- 
sen. Bagerst $v. Borge Borgesen, Gert Rasmussen, Gunnar Granslev og Thorleif 
Holtzrnann. 

i betragtning, må tiden 2.55.9 si- 
ges at vzere et udmzrket resultat. 
Nzevnes bor også Frode Spejlborg, 
Br~nderslev, der trods sine 15 år 
blev nr. 5 i 200 m brystsv~mning 
med tiden 3.09.4. 
I 1946 fandtes der i Jylland kun 2 
steder, hvor der kunne afvikles 
mesterskaber i tårnspring. Det var 
i Ars og i Bronderslev. Man havde 
i JSU's bestyrelse derfor besluttet, 
at de jydske mesterskaber i tårns- 
pring skulle afvikles sammen med 
de tilsvarende danske mesterska- 
ber således, at bedste jydske 
springer automatisk blev jydsk 
mester. Thomas Christiansen fra 
Loke i Kobenhavn blev dansk me- 
ster, og Thomas Christensen fra 
Aalborg blev med en 4 plads bed- 
ste jyde og dermed jydsk mester. 
Damernes mesterskab blev vundet 
af Birthe Christoffersen fra K1 i 
K~benhavn, her deltog ingen jyd- 
ske damer. 

Repræsentantskabs- 
medet 1946 
Generne fra krigens tid var ved at 
vzre overvundet for svomme- 
idrzetten, og JSU's formand lzrer 
Soren Moller kunne på reprzsen- 
tantskabsm~det i november berette 
om en god szeson for unionen og 

dens klubber. Det var Soren Mol- 
lers sidste beretning, for efter 10 
år på posten, onskede han at trzek- 
ke sig tilbage. Fra alle sider blev 
Moller berommet for sit store ar- 
bejde for unionen. Som sin afl0- 
ser, havde Moller anbefalet unio- 
nens nzestformand Poul Magelund 
fra Haderslev. Poul Magelund 
blev valgt ved aklamation, og det 
skulle siden vise sig, at det var et 
szrdeles godt valg man her havde 
gjort. Poul Magelund blev på po- 
sten de nzeste 28 år. 
Forsoget med at afholde jydske 
mesterskaber over 2 dage, havde 
vzeret en succes, og det blev på 
modet enstemmigt vedtaget, at 
denne regel skulle vzere gezelden- 
de i årene fremover. 
Bestyrelsen fremsatte på modet et 
forslag om, at unionen skulle ind- 
stifte en "Æresnål". Forslaget blev 
godt modtaget, og efter nogen de- 
bat blev forslaget vedtaget, og det 
blev overladt til bestyrelsen, at 
udarbejde statutter for nålens er- 
hvervelse. 
Det blev også, med aklamation, 
vedtaget, at den forste nål skulle, 
når statutterne var udarbejdet, til- 
deles unionens afgående formand 
Soren Moller. 
På et poloudvalgsmode den 12. 
maj 1946, havde man d r ~ f t e t  en 
omlzgning af poloturneringen fra 



og med sommeren 1947. Den hidti- 
dige ordning med en nord- og syd- 
kreds, hvor vinderne af disse 
kzmpede om mesterskabet, skulle 
a f l ~ s e s  af en turnering, hvor alle 
holdene i mesterrzkken blev sam- 
let, og i en dobbelt turnering 
kzmper alle mod alle. Med 6 hold 
i mesterrzkken, ville dette give 
hvert hold 10 kampe, heraf 5 hjem- 
mekampe. Formålet med omlzg- 
ningen var, at give spillerne mere 
kamprutine, så de kunne vzre de 
k~benhavnske hold mere jzvnbyr- 
dige. På reprzsentantskabsm~det 
blev forslaget dog zndret fra at 
vzre en dobbeltturnering til kun 
at vzre en enkeltturnering, så 
hvert hold fik 5 kampe. Poloudval- 
get skulle så fordele kampene og 
udpege kamppladser således, at et 
hold kunne det ene år have 2 
hjemmekampe og 3 udekampe, og 
det nzste år omvendt. 
A-rzkkens turnering blev ikke 
drcaftet, da der i 1946 kun var til- 
meldt 3 hold, alle i sydkredsen. 
Forslaget blev, i den zndrede 
form, enstemmigt vedtaget. 

Vandpoloturneringen skulle, som 
vedtaget på reprzsentantskabsm0- 
det i 1946, i år spilles efter nye 
regler. Mesterrzkkens 6 hold 
skulle spille alle mod alle og over 
ialt 15 kampe afgure mesterskabet. 
De 6 hold i mesterrzkken var: 
AGF, Speed og AIA, alle fra År- 
hus, Aalborg, Randers Neptun og 
Silkeborg. 
Turneringen blev en formidabel 
succes for Randers Neptun, som 
vandt alle sine kampe, og med et 
så fornem målgennemsnit som 
46-2. De 2 mål Neptun-målman- 
den lod gå ind, blev begge scoret i 
kampen mod Aalborg, ingen af de 
andre hold formåede at score mod 
de stzrke Randersfolk. 
Resultatet af turneringen i 1947 
blev: 
Rander Neptun: 5 kampe, 
10 point, målscore 46-2. 
Aalborg S v ~ k k e  Klub: 5 kampe, 
8 point, målscore 23-7. 
AGF: 5 kampe, 
6 point, målicore 34-11. 
Speed: 5 kampe, 
3 point, målscore 7-29. 
AIA: 5 kampe, 
2 point, målscore 8-40. 
Silkeborg: 5 kampe, 
1 point, målscore 7-36. 

Her 3 af deltagerne i det "Dansk-Engelske" stcvne, der med Århus Studenterne 
som arrangm-, blev ajholdt i Arhus svsmmehal den Z september 1946. Fra venstre 
er det Pat Kendall, England, Fritze Nathansen, AGF og Frode Spejlborg, Brsn- 
derslev. 

Kampen om mesterskabet i A-rzk- 
ken, blev en kampe mellem qinde- 
ren af sydkredsen, "Speed" Arhus 
og vinderen af nordkredsen, Aal- 
borg II. Kampen blev vundet af 
Aalborg, som derefter spillede 
mod Silkeborg, om oprygning til 
mesterrzkken. Efter en hård kamp 
vandt Silkeborg med 2-1, og for- 
blev dermed i mesterrzkken. 
Ved kampene i sydkredsen, havde 
man haft en fremragende god 
dommer. Det var Svend M ~ l l e r  fra 
K~benhavn, nok den mand i Dan- 
mark, der havde s t ~ r s t  indsigt i 
polospillet. Svend M ~ l l e r  var på 
turne i Jylland, efter anmodning 
fra JSU, og skulle, i l ~ b e t  af 10 da- 
ge, give instruktion til så mange af 
unionens polospillere og pololede- 
re som det var muligt. Det var 
derfor naturligt, når han nu allige- 
vel var her, at man benyttede sig 
af chancen til, at have en uvildig 
og szrdeles kompetent dommer til 
at lede kampene, og samtidig kun- 
ne man lz re  en hel del. 

lem til formand for poloudvalget, 
og unionens f ~ r s t e  valgte polofor- 
mand blev Hardy Laursen fra Sil- 
keborg, der blev valgt ind i besty- 
relsen i november 1946. 

Nyt 50 m friluftsbassin 
Aalborgsv~mmernes trzningsfor- 
hold i sommerperioden, havde 
flere år vzret uacceptable. Fjord- 
vandet var efterhånden så forure- 
net, at det i perioder var forbun- 
det med sundhedsrisiko at bade i 
fjorden. 
Man havde da også, allerede i 
1939, udarbejdet planer for et fri- 
luftsbad med rent vand. Det var 
ikke et bad i traditionel forstand, 
med s t ~ b t  bassin. Man ville ind- 
dzmme en del af strandområdet, 
og fylde det op med rent sand. 
Gennem et stort stålrar der var 
f ~ r t  ud midt i sejlrenden, 2 m over 
bunden, ville man pumpe rent 
vand ind i bassinet. FDr vandet 
kom ind i bassinet, skulle det gen- 
nem et rensefilet, og dermed sik- 
re, at ingen urenheder kom med 

Poloudvalgsformand ind. 
Badet var så at sige fzrdigt til 

I 1947 zndrede bestyrelsen udse- brug i 1942, men den tyske beszt- 
ende i den retning, at man ikke telsesmagt forhindrede dette ved 
lzngere konstituerede sig med en at afspzre stor dele af området, af 
nzstformand, men i steder valgte hensyn til en vandflyveplads, de 
det pågzldende bestyrelsesmed- havde anlagt lige vest for badet. 



Aalborg friluftsbad, indviet i juni 1947, var med sit 50 m bassin, 12 baner, min. 
dybde 2 m og de fine springarrangementer, s ~ r d e l e s  velegnet til såvel nationale, 
som internationale stczvner. 

Den endelige fzrdiggmrelse skete 
efter krigen, og den 22. juni 1947 
blev badet indviet. Udover et stort 
areal lagt ud som badestrand, var 
der, lzngst ude mod fjorden lavet 
et 50 m langt bassing, afgrznset i 
enderne af to 30 m lange- og 2 m 
brede broer. Bassinet havde 12 ba- 
ner, hver 2,5 m brede, og en mind- 
ste dybde på 2 m. I den vestlige 
ende var bassinet uddybet til 5 m, 
og her var anbragt et springtårn 
med 5-10 m platform. Ved siden 
af tårnet var der anbragt en 3 m og 
en 1 m vippe. På nordsiden af bas- 
sinet var der bygget en terassefor- 
met vold, med plads til mange 
hundrede tilskuere. 
På terrznet n z r  bassinet havde 
man bygget et stort klubhus til 
Aalborg Sv0mmeklub med om- 
klzdnings- og baderum og et stort 
klublokale. Det var noget n z r  
idelle forhold for svmmmeidrzt- 
ten., men der var dog et stort mi- 
nus ved det, og det var, at vandet 
ikke kunne opvarmes. Det tog man 

dog ikke så hmjtideligt, da det ikke 
var almindeligt på den tid. Badet 
blev indviet den 22. juni, og kom 
til at danne ramme om mange sto- 
re begivenheder den sommer. 
Det fmrste arrangement var unio- 
nens trzningslejer der blev af- 
holdt i dagene fra den 5.-12. juli. 
Selv om vejret var lidt koldt og 
blzsende, havde de ca. 40 deltage- 
re en dejlig uge. 
Allerede dagen efter, at deltagerne 
i trzningslejren havde forladt Aal- 
borg, lab det nzste arrangement 
af stablen. 

Provinsen - 0stnorge 
Den 13. juli afviklede man den 
med spznding immdesete lands- 
delsmatch mellem Provinsen og 
0stnorge. Det var JSU der havde 
skabt kontakten til klubberne i 
astnorge, og derfor også JSU, der 
skulle stå som arrangmr, men pro- 
vinsholdet bestod af svmmmere fra 

både Jylland, Fyn og Sjzlland, 
minus Kmbenhavn. På forhånd 
havde man regnet med en meget 
jzvnbyrdig match, men provin- 
sens svmmmere var åbenbart ikke i 
form, og leverede en meget skuf- 
fende indsats. Resultatet blev, at 
0stnorge vandt med 68 point mod 
Provinsens 52 point. Returmat- 
chen var påtznkt allerede samme 
år, men blev udsat til året efter. 
Efter "landskampen" var de nor- 
ske svmmmere på turne i Jylland 
med besmg i Struer, Toftlund, 
Abenrå, Kolding og Vejle. Alle 
steder var der arrangeret stzvner, 
til stor fornmjelse for såvel gzster 
som vzrter. 
Det tredie arrangement, der det år 
var henlagt til Aalborg, var de 
jydske mesterskaber. Sammenlig- 
net med de foregående år, var der 
en markant fremgang, både hvad 
angik antal deltagere og hvad an- 
gik przstationer. Selv om der ikke 
blev sat nye rekorder, viste tider- 
ne, at der var fremgang over en 
bred front. 
Fortsat var det AGF der domine- 
rede, men AGF'erne måtte kzmpe 
hårdere for sejren, end det tidlige- 
re havde vzret tilfzldet. Af 24 lmb 
vandt AGF'erne de 18, 6 gik til an- 
dre klubber. 
Den stmrste overraskelse kom fra 
den kun 15 årige juniormester fra 
AGF, Bmrge Petersen, der vandt 
både 400 m- og 1500 m crawl for 
herrer, og set med datidens mjne, i 
så fine tider som 5.44.7 og 
23.40.0. 
Det var en glad unionsformand, 
der efter stzvnet gav udtryk for 
sin telfredshed med stævnet og de 
opnåede resultater, jydsk svmm- 
ning var for alvor på vej fremad. 
Var der tilfreshed med deltagelsen 
ved de jydske seniormesterskaber, 
så var det modsatte tilfzldet ved 
de jydske juniormesterskaber, 
som blev afviklet i Vejle den 20. 
juli. Alt for mange klubber havde 
undladt at sende eltagere. Aal- 
borg havde kun sendt en deltager, 
Randers, Viborg og 3 af Århus- 
klubberne mmdte slet ikke frem, 
kun AGF var reprzsenteret. Der 
skete det meget beklagelige, at 
Esbjerg ikke havde fået meddelel- 
se om det rigtige tidspunkt for 
stzvnet, således, at de fmrst kom 
frem, da stzvnet var forbi. 
De danske mesterskaber blev, set 
med jydske mjne, en mat forestil- 
ling. Ingen medaljer til de jydske 



piger, og til herrerne kun 3 bron- 
cemedaljer. Den eneste guldme- 
dalje, der kunne have gået til en 
jydsk svnmmer, forsvandt ved en 
diskvalifikation. Det var Viggo 
Esmann, der som sikker vinder af 
200 m brystsv~mning, blev dis- 
kvalificeret for ikke at have begge 
hznder på i en vending. En fejl 
man ikke ville have tiltznkt en så 
god svnmmer. Var det lidt slnjt 
med sv~mmernes przestationer, 
kunne man til gengzld glzede sig 
over springeren Jacob Gjerding 
fra Vejle. Det var t z t  på, at tilsku- 
erne var blevet vidne til en sensa- 
ti0n.i spring fra 3 m vippen. Efter 
de tvungne spring f ~ r t e  Jacob over 
den mangeårige mester Thomas 
Christiansen fra Loke, K ~ b e n -  
havn, med 30 point, men i de frie 
spring var Jacob uheldig med sin 
strakte Molberg, og Thomas Chri- 
stiansen vandt med beskedne 4 
point. 

Badekongressen i 
Herning 
I dagene 12.-13. september 1947 
holdtes i Herning en stor badekon- 
gres, hvortil man havde indbudt 
reprzsentanter for badeudvalgene 
i alle landet kobsteder og sogne. 
Gennem foredrag af ledende kapa- 
citeter inden for alle områder af 
badelivet, blev de delegerede gjort 
bekendt med alt inden for bygning 
af svnmmehaller, friluftsbade og 
badstuebade, om driftsnkonomi, 
vedligeholdelse og meget mere. 
Lzrer Gundelach, Vejle holdt 
foredrag om den kommunale op- 
gave i forbindelse med skoleb0rns 
sv~mmeundervisning og personlig 
hygiejne. 
Blandt foredragsholdere var direk- 
t0r Wallbom, leder af Riksforenin- 
gen for simningens framjande i 
Stockholm. Under foredraget 
fremkom en interessant oplysning 
om, at der i Sverige på det tids- 
punkt fandtes 53 offentlige s v ~ m -  
mehaller, foruden en del skolehal- 
ler til undervisningsbrug. Sam- 
menlignet med Danmarks 12 hal- 
ler, måtte man konstatere, at vi 
havde meget at indhente. 
I tilknytning til kongressen var der 
er stor udstilling af modeller af 
sv~mmehaller og friluftsbade 
m.m. Dansk S v ~ m m e  & Livred- 
ningsforbund havde også en stor 
stand med udstilling af przemier 

" V i d e b ~ k  friluftsbad" er resultatet af en enkelt mands store interesse og offervilje 
for sv0mmeidr~tten. Det var installat0r Jespersen, V i d e b ~ k ,  der for egen regning 
opforte friluftsbadet, og gennem nogle år forbedrede forholdene, så de i 1948 er, 
som her på billedet. 

og livredningsmateriale, hvor man at juniorsv~mmere godt måtte del- 
gjorde propaganda for sv~mme- tage i holdkapsv0mninger ved se- 
og livredningssagen. niormesterskaberne, uden derfor 
Badekongressen blev en meget at miste retten til at deltage i ju- 
stor succes, ikke mindst for Her- niormesterskaberne. Foreslaget 
ning by, som var initiativtageren. blev vedtaget. 

Repræsentantskabs- 
msdet 1947 
Formanden giver i sin beretning 
udtryk for stor tilfredshed med 
den for l~bne szeson, som vidnede 
om stor fremgang over hele linien. 
Specielt havde livredningsarbejdet 
kunne fremvise strålende resulta- 
ter. Der havde gennem flere år vze- 
ret en stadig stigende interesse for 
aflzggelse af de forskellige pr0- 
ver, livredderprmen, bjergproven 
og frisv~mmerpr~ven, men i 1947 
nåede man det magiske tal 1000, 
idet der det år, samlet blev af- 
lagt 1039 pruver, fordelt med 183 
livredderpr~ver, 412 bjergepr~ver 
og 444 frisv0mmerprc~ver. Resul- 
tatet viste, at der ude i klubberne 
blev arbejdet godt for livrednings- 
sagen. 
Til m ~ d e t  var fremsat forslag om, 

1948 Olympiadeår 
Olympiaden var den begivenhed, 
der i 1948 påkaldte sig st0rst inte- 
resse. En verdensomspzndende 
krig havde forhindret gennemf0- 
relsen af Olympiaderne i 1940 og 
1944. Efter 12 år skulle vi igen op- 
leve en fredelig kappestrid om 
olympiske medaljer. 
Jydsk svomning havde ikke stor 
mulighed, for at blive reprzsente- 
ret ved Olympiaden, da den ene- 
ste kandidat Jylland havde, året 
f0r var flyttet til K~benhavn. Det 
var Fritze Carstensen (f. Nathan- 
sen) der, som tidligere omtalt hav- 
de giftet sig med en Hermessv~am- 
mer. Men interessen for, hvad der 
skete i London, var ikke mindre 
af denne grund, alle fulgte vi vore 
sv~mmeres przstationer med stur- 
ste opmzrksomhed og glzdede os 
over deres fine resultater. 



Holstebro fik megen ros for arrangementet, da man afviklede de jydske seniorme- 
sterskaber 1948. 1 det herligste sommervejr fulgte de mange hundrede tilskuere in- 
teresseret med i de spendende oplob. 

Ærestegn 
Statutterne for JSU's zrestegn var 
blevet udarbejdet og godkendt i 
1947, og på et bestyrelsesmnde 
den 29. februar besluttede man at 
tildele zrestegnet til S. Mnller, 
Struer, Alfred Meiling, Kolding, 
Aalfred Pedersen, Aalborg, Anton 
Snrensen, Nnrresundby, Anne 
Marie Petersen, AGF-Arhus, F. 
Rittig, Randers og K. Petersen, 
Randers. Hermed var zrestegnet 
tildelt fremtrzdende svnmmelede- 
re for fnrste gang. 

Sommerens 
arrangementer 

kom et af jydsk svnmnings unge 
lovende talenter Axel Thygesen, 
som opnåede 290,75 point. Tårns- 
pringsmesterskabet blev senere af- 
viklet i Aalborg, et af de få steder, 
hvor der findes springtårn. Også 
dette mesterskab blev vundet af 
Jacob Gjerding med Axel Thyge- 
sen på 2. pladsen, men her var 
forskellen ikke så stor, Jacob op- 
nåede 235,lO point og Axel 216,45 
point. 
Ved juniormesterskaberne, der 
blev afholdt i Viborg, blev AGF 
fortrzngt fra fnrstepladsen af Aal- 
borg, som vandt 6 mesterskaber 
mod AGF's 5, men også klubberne 
fra silkeborg, ~ o l s t e b r o  og Vejle 
gjorde det godt med hver et me- 
sterskab. 

Hvad end så årsaeen kunne vzre. 
var der til åreG mesterskaber; 
bortset fra danske mesterskaber. Provinsen-@stnorge 
stmrre tilslutning end der havde 
vzret tidligere år. Således blev JM 
i Holstebro en stor oplevelse for 
alle der var tilstede. Tilskuerne 
blev vidner til mange spzndende 
oplmb, for selv om AGF svnmmer- 
ne l0b med 19 ud af 26 mesterska- 
ber, så fik de hård kamp til stregen 
af svnmmere fra andre klubber. 
Mest suverzne vinder var vel nok 
Jacob Gjerding fra Vejle, som 
vandt udspring fra 3 m vippen 
med 346,80 point, på 2. pladsen 

Det var med nogen spznding man 
imndeså returmatchen mod 0st-  
norge. Nordmzendene havde året 
fnr vundet den fnrste match med 
68 point mod 52. De danske svnm- 
mere var godt svnmmende, så de 
16 pints forspring skulle ikke vzre 
umulige at indhente. 
Matchen blev afviklet den 1. 
august i Tnnsberg, og gav den for- 
ventede sejr til det danske hold. 
Sejren blev på 64 point mod 56, 
hvilket ikke var nok, samlet vandt 

nordmzndene med 124 point mod 
116 til privinsen. 
Efter "landskampen" var det dan- 
ske hold på en ugelang turne i det 
sydlige Norge, med besng i byerne 
ved Oslofjorden Horten og Moss, 
og ned langs kysten til Kragern, 
Grimstad og Kristianssand. I al- 
le 5 byer var der arrangeret stzv- 
ner, der blev overvzret af mange 
tilskuere. Kun i Kristianssan gik 
det galt. Her måtte man aflyse 
stzvnet både om lnrdagen og om 
snndagen på grund af kraftigt 
regnvej r. 
Selv "vandgangen" i Kristians- 
sand kunne udslette indtrykket af, 
at turen havde vzret en eneståen- 
de oplevelse for samtlige deltage- 
re. 

Internationalt - 
samarbejde 
Ikke kun unionen havde samar- 
bejde med udlandet, også flere 
klubber havde etableret samarbej- 
de med klubber i udlandet. Såle- 
des havde klubberne i Abenrå, 
Silkeborg, Speed i Arhus, Ran- 
ders Neptun og Aalborg gode for- 
bindelser til klubber i Sverige og 
Norge. Vejle Triton var i 1948 på 
tur til Holland med et stort hold, 
og AGF og Århus Studenterne var 
på tur til England og Irland. Alle 
kom hjem, rig på oplevelser og 
gode minder, og med nye venska- 
ber ud over landet grznser. 
Når vi taler om internationalt 
samarbejde, skal det også nzvnes, 
at Jacob Gjerding fra Vejle blev 
udtaget til landsholdet mod Eng- 
land, som deltager i udspring fra 
3 m vippe. Med 121,62 point og en 
3. plads, sikrede han sit hold 2 
point. 

Repræsentantskabs- 
msdet 1948 
Formanden gav på modet udtryk 
for stor tilfredshed med szeso- 
nen 1948. Der var ved szsonens 
begyndelse knyttet store forvent- 
ninger til olympiadeåret med hen- 
syn til tilgang til svnmmeidrztten, 
og det holdt også stik. Svnmmer- 
nes przstationer ved OL i London 
havde virket som en magnet på 
den danske ungdom og bnrnene. I 
nzsten alle klubber kunne man 
berette om nget tilgang af nye 
medlemmer. 



Livredningsarbejdet i Jylland gik 
også godt, men på grund af som- 
merens dårlige vejr nåede man ik- 
ke op på sidste års rekordtal for 
aflagte p r~ver .  
Den fornemme "HN-pokal" der 
blev tildelt den klub, der det på- 
gzldende år havde opånået flest 
point ved aflagte p r~ver ,  og som 
kunne vindes til ejendom, når en 
klub havde vundet den 4 gange, 
blev i 1948 vundet til ejendom af 
Aalborg Sv~mmeklub for bedste 
landsresultat. 

Sæsonen 1949 
Gennem nogle år havde man ople- 
vet, at brystsv~mningen havde zn-  
dret karakter, et nyt bevzgelses- 
m ~ n s t e r  var opfundet, og til stor 
fordel for dem, der beherskede 
det. Det var det vi i dag forstår 
ved butterflybevzgelser, der med 
held blev benyttet i brystsv~m- 
ningsl~b, og blev tolereret, til stor 
fortrydelse for dem der ikke var så 
dygtige. 
Problemet var i nogen tid blevet 
diskuteret i internationale kredse, 
uden at man var kommet til en af- 
gnrelse. Det nordiske Svmmmefor- 
bund havde fremsat forslag om, at 
adskille de to svmmmarter, og hi -  
bede på, at det blev vedtaget, men 
amerikanerne satte sig imod ved- 
tagelsen, da de erfarede, at der 
nzppe blev plads til en udvide 10- 
benes antal ved Olympiaden. 
De nordiske lande besluttede der- 
for, at indtil en international afgo- 
relse forelå, ville man fulge be- 

Fra trceningslejren i Vingsted 1949. Formanden for livredningsudvalget lcerer A. F: 
Gundelach underviser her deltagerne i genoplivning ved HN-metoden. 

stemmelserne i det nordiske for- 
slag om, at "butterfly" var en 
selvstzndig sv~mmeart og ville 
indgå som diciplin i de nationale 
mesterskaber. Brystsv~mning 
skulle fremover sv~mmes som or- 
todoks brystsv~mning. Disse reg- 
ler blev også gzldende for de jyd- 
ske mesterskaber. 

Danske Junior 
Mesterskaber 
I forbindelse med den nordiske 
ungdomslandskamp den 2.-3. april 
i Oslo, havde DS & LF arrangeret 
et undtagelsesstzvne, så også pro- 
vinsens unge sv~mmere kunne få 
en chance. Resultater blev, at de 3 
unge AGF'ere Jonna Andersen, 
Bmge Petersen og J0rgen Petersen 
sv~mmede sig til en plads på hol- 
det. 
Senere vedtog man i forbundet, at 
dette udtagelsesstzvne fremover 
skulle udskrives som "Dansk Ju- 
nior Mesterskab" gzldende fra 
1950. Man må sige, at forbundet 
haltede noget bag efter, da JSU al- 
lerede i 1943 afviklede sit f ~ r s t e  
juniormesterskabsstzvne. 

Træningslejren 1949 
I 1948 havde trzningslejren for 
unionens unge sv~mmere vzret 
afholdt i Vingsted, vest for Vejle, 
hvor der var et fortrzffeligt fri- 
luftsbad og de bedst tznkelige 
indkvarteringsforhold. Hvad var 
derfor mere naturligt end, også i 

Trczningslejren 1949 i Vingsted blev en stor succes. Her ses K. K Mortensen og 1949 at lzgge trzningslejren til 
nogle af svommerne i gang med den daglige trcening. Vingsted. 



Lejren kunne det år fejre et lille 
jubilzum, da det var 5. gang lej- 
ren blev afholdt, og blev som i de 
foregående år en vzldig succes. 
To ting adskilte denne lejr fra de 
tidligere. For det fmrste havde 
man, som en anerkendelse af lej- 
rens vzrdi, fået forhmjet tilskud 
fra forbundet på betingelse af, at 
man åbnede for adgang for svmm- 
mere fra de andre provinsunioner. 
Den anden ting var, at man for 
fmrste gang inviterede interessere- 
de trznere med. De kunne her, 
under kyndig ledelse af AGF's 
cheftrzner K. V. Mortensen, få 
udbygget deres viden om trzning 
og trzningsmetoder. 
JSU havde gennem alle årene hyl- 
det princippet, at enhver svmmmer 
også skulle vzre livreder. Derfor 
fik alle deltagerne et kort, men 
meget grundigt kursus i livredning 
af formanden for unionens livred- 
ningsudvalg overlzrer A. F. Gun- 
delach. 
Springinstruktionen foregik som 
tidligere under ledelse af unionens 
formand Poul Magelund. 

Instruktion 
Udover trzningslejrens instrukti- 
onskurser, blev der også afholdt 
instruktionskurser for svmmme- 
trznere i Toftlund og Holstebro, 
begge steder med stor tilslutning 
fra klubberne i områderne. Kur- 
serne omfattede både en teoritisk 
afdeling om svmmmeteknik og en 
afdeling med praktisk demonstra- 
tion. 

Jydske Mesterskaber 
l949 
Mesterskaberne, der blev afholdt i 
Vejle; skuffede arrangmrerene på 
grund af for få deltagere og de 
jzvne przstationer. Enkelte przs- 
stationer fortjener dog omtale. 
Villy Andersen, AGF vinder for 
10. gang 50 m fri + 50 m bjerg- 
ning i dansk rekordtid 1.26.4 og er 
med på AGF's vindende hold i 4 x 
200 m crawl, og vinder dermed sit 
jydske mesterskab nr. 50, hvilket 
også er en rekord og en eneståen- 
de przstation, der blev hyldet i en 
tale af unionsformanden. 
Villy Andersen var startet i AGF 

hvilket i sig selv er en przstation. 
I efteråret 1949 forlod Villy An- 
dersen AGF og Danmark for at 
bosztte sig i New Zealand. Også 
springernes przstation fra 3 m 
vippen fortjener omtale. Her er 
det i sz r  to springere man lzgger 
mzrke til. Det er Jacob Gjerdig, 
Vejle og den unge Axel Thygesen, 
AGF, som begge udfmrte en rzkke 
spring, der vakte beundring og 
vidnede om stor fremgang. Jacob 
vandt med 485,90 point foran 
Axel, der fik 417,20 point. 

Jylland - Fyn 
På et mmde i februar besluttede 
man, at indlede forhandlinger med 
fynboerne om en holdkamp i 
svmmning og udspring mellem de 
to landsdele. I lmbet af sommeren 
blev aftalen klar, og den 18. sep- 
tember 1949 blev den fmrste match 
afviklet i Odense svmmmehal. 
Matchen var immdeset med meget 
spznding, da begge de to unioner 
havde mange gode svmmmere, men 
en jydsk sejr var at vente, da de 
jydske springere var de fynske ret 
overlegne. Alligevel kom det som 
en overraskelse, at den jydske sejr 
blev så stor som den blev 114 112 
pint mod 80 112. Det var navnlig 

de fynske damer der svigtede (62 
point mod 30). Der ville sikkert 
fra denne side, blive ydet bedre 
modstand nzste gang, så retur- 
matchen nzste år kunne blive 
spzndende. 

Repræsentantskabs- 
msdet 1949 
Beretningerne gav ikke anledning 
til noget stmrre debat, så mmdet 
fik et roligt forlmb. Det vzsentlig- 
ste der skete på mmdet var, at en 
omfattende revision af love og 
mesterskabsbestemmelser blev 
vedtaget, at A. F. Gundelach, ef- 
ter 13 år som livredningsformand, 
havde besluttet at nedlzgge sit 
mandat. Han blev aflmst på posten 
af lzrer Arne Nielsen fra Viborg. 
Gundelach forsvandt dog ikke helt 
fra livredningsarbejdet, da han 
fortsat sad i Livredningsforbun- 
dets bestyrelse. Som tak for sin 
store indsats i livredningsarbej- 
det, blev Gundelach tildelt unio- 
nens zrestegn. Der blev også 
valgt ny formand for poloudval- 
get. Hardy Laursen havde forladt 
Jylland og bosat sig i Hillermd, og 
kunne derfor ikke lzngere bestri- 
de posten. Ny formand blev Bmrge 
Justesen fra Aalborg. 

sammen med trzner K' V. Mor- AGF-piger giver opvisning i kunstsvsmning ved et stgvne i Århus svsrnmehal I f ~ r t  
tensen i 1931, havde hermed en amerikanske badedragter og med undervandsbelysning, var de et attraktivt ind- 
~mmmekarriere på 18 år bag sig, slag i de århusianske stcevneprogrammer. 



i950 
Trampolintræning 
AGF's cheftrzner K. V. Morten- 
sen havde i lnbet af vinteren ladet 
fremstille en trampolin til trzning 
af springere. 
K. V. Mortensen havde ved olym- 
piaden i London hnrt tale om, at 
den engelske mesterspringer Tom- 
my Mather var begyndt med tram- 
polintrzning af unge nybegyndere 
med det resultat, at to 13 årige 
springere, efter bare 1 års trzning, 
erobrede det engelske juniorme- 
sterskab for henholdsvis drenge og 
piger. 
K. V. Mortensen anbefalede, at 
man rundt om ved friluftsbadene 
opstillede trampoliner til brug ved 
tertrzening. ~ e f t e  kunne måsGe af- trienerpri trampolinen. 
bnde noget af den skrzk mange 
havde foi det kolde vand i basFi- 
net, som ikke var szrlig behage- 
ligt, når det samme sprrng skulle 
gentages mange gange, og som nåletider i dag, kan man se, at det Arrangementer 1950 
måske var årsagen til, at så få dyr- den gang var svzerere at erobre De jydske juniormesterskaber 
kede springidrztten. broncenålen. blev afholdt i Viborg. 13 klubber 

deltog, men med fzrre svnmmere 
end de foregående år. Nzevnes 

Danske Junior 
Mesterskaber 
Den 5.-6. april 1950 afviklede man 
for fnrste gang danske juniorme- 
sterskaber. Man må nok indrnm- 
me, at tidspunktet, set med pro- 
vinsens njne, ikke var szrlig hel- 
digt valgt. Det afspejlede sig også 
i, at de jydske deltagere kun kom 
fra de to klubber, med mulighed 
for svnmmehalstrzening, AGF og 
Aalborg. At de to klubbers svnm- 
mere opnåede en rzekke udmzrke- 
de resultater, og hjemfnrte en 
masse medaljer af alle kategorier, 
kjalp ikke på det misforhold, at 
tidspunktet afskar mange privins- 
svnmmere i at deltage. 

Nye nåletider 
Efter vedtagelsen af, at butterfly 
fremover skulle vzere en selvstzn- 
dig diciplin, blev der af DSF fast- 
sat fnlgende nåletider: 

Damer: bronce snlv guld 
100 m 1.40 1.32 1.25 
200 m 3.40 3.25 3.05 
Herrer: 
100 m 1.30 1.21 1.13 
200 m 3.20 3.05 2.47 

Ved sammenligning med glzdende 

Svensk trieningslejr 
Det svenske svnmmeforbund hav- 
de til sin trzningslejr i Boson den 
2916-917 indbudt et antal deltagere 
fra de nvrige nordiske lande, til at 
deltage i lejren. 
Indbydelsen til Danmark lad på 3 
piger og 3 drenge i alderen 14-18 
år. Udtagelsen fandt sted umiddel- 
bart efter juniormesterskaberne, 
og kom til at omfatte 2 jydske 
svnmmere. Det var Gudrun God- 
skesen, AGF og Leo Nielsen, Aal- 
borg. D.S.F. betalte rejse og op- 
hold for de unge. 
Udover de unge svnmmere, deltog 
også enkelte trznere for at se og 
lzre, hvilke dog skete for egen 
regning. Fra Danmark deltog Aal- 
borg Svnmmeklubs dygtige trzener 
Inger Hansen. 
Drengene blev trzenet af den Sven- 
ske rigstrzner Eril Adlethz og pi- 
gerne af den danske trzner Grethe 
Mnller, som netop var kommet til- 
bage fra et kursus i Holland, hvor 
hun havde lzert en masse om svnm- 
ning . 
Alle var enige om, at det havde 
vzeret en enestående oplevelse, 
som udover den hårde trzening, 
også havde udvirket mange nye 
venskaber med nordiske svnmme- 
kammerater. 

skal 100 m b~stsvnmning for her- 
rer, hvor der var hård kamp mel- 
lem Jens Hellerup, Viborg og Kaj 
Petersen, AGF, med Jens Hellerup 
som vinder i tiden 1.27.2 mod 
1.27.3 til Kaj Petersen. 
I samme lnb for damer blev der 
svnmmet dndt l0b mellem Ulla 
Bisgaard, AGF og Kirsten Snren- 
sen Aalborg, begge fik noteret ti- 
den 1.36.3. 
Også til seniormesterskaberne i 
Randers var tilslutningen rin- 
ge. 100 m crawl for herrer var et 
af de lnb, der havde den bedste til- 
slutning. Her var der 8 deltagere. 
Lnbet blev vundet af Finn Niel- 
sen, AGF foran klubkammeraten 
Bnrge Petersen, tiderne blev hen- 
holdsvis 1.06.9 og 1.08.3. 
Juniormesteren Leo Nielsen, Aal- 
borg vandt her sit fnrste senior- 
mesterskab i 100 m rygsvnmning i 
tiden 1.20.3 foran Arne Holt, 
AGF, som fik tiden 1.24.0. 
Nzevnes skal også springeren Ja- 
cob Gjerding, Vejle, som vinder 
sit 5. danske mesterskab i det fine 
resultat 514,05. Mesterskabet ind- 
bringer ham JSU mesterskabsnål i 
guld. 
Ved de danske mester i 1949 var 
det kun blevet til 1 mesterskab til 
Jylland. Det var Nina Snrensen, 
AGF, der erobrede mesterskabet i 



50 m fri + 50 m bjergning. Her i 
1950 genvandt Nina Smrensen sit 
mesterskab, men der foruden fik 
Jylland yderligere 3 mesterskaber 
ved Bmrge Petersen, AGF, der i 
Kmbenhavn przsteret at vinde her- 
renes 1500 m frisvmmning, og i 
Odense dejlige friluftsbad vandt 
han mesterskaberne i 200- og 400 
m fri-svmmning. 
Interessant er det, i beretningerne 
fra mesterskaberne, at lzse  om 
folks syn på den, i 1949 indfmrte 
selvstzndige diciplin 100 m but- 
terfly. Det var de fzrreste, der be- 
herskede butterflyteknikken, i szr  
damerne havde det vanskeligt. Det 
Poul Magelund giver udtryk for i 
beretningen, var nok dzkkende 
for de flestes mening. Poul Mage- 
lund skriver, citat: "Denne svmm- 
meart er et slemt vildskud på 
svmmningens zdle stamme. De 
nordiske lande har gjort rigtigt i at 
placere den som en svmmmeart for 
sig, hvor uheldig den er." citat 
slut. 
Når man lzser dette, kommer man 
til at tznke på H.C. Andersens 
eventyr om "Den grimme zlling". 

Jylland - Fyn 
Den 3. september blev svmmme- 
matchen mellem Jylland og Fyn 
afviklet i Randers. Vejret var koldt 
og blzsense, så der kom kun halvt 
så mange tilskuere, som man hav- 
de forventet. Jylland vandt igen, 
den af Fyns Stiftstidende, udsatte 
pokal. Pointtallene blev 114 til Jyl- 
land mod 79 til Fyn. Jzvnbyrdig- 
heden var dog stmrre end tallene 
viser. Iszr  i rygsvmmningslmbene 
var fynboerne godt svmmmende, 
hos damerne blev det til en 1.- og 
3. plads og hos herrerne til 2.- og 
3. plads. Her vandt Leo Nielsen, 
Aalborg med kun 9/10 sek. foran 
Karl Hansen fra Fyn. Der hvor det 
kneb mest for fynboerne, var i 400 
m crawl hvor det blev jydsk dob- 
beltsejr for både damer og herrer, 
for damerne ved Inger Smrensen 
og Astrid Dalsgaard, begge Aal- 
borg og for herrerne ved Bmrge 
Petersen, AGF og Egon Bzk, Aal- 
borg. 

Telefonkasserer Ove Johansen Aal- 
borg. Unionens kasserer i 13 år, fra 
1937-1950. 

ber, der havde vandpolo på deres 
program. Kun 8-10 klubber kunne 
stille vandpolohold. Kampen om 
mesterskabet var i mange år en ret 
ensidig kamp mellem de 3 mest 
dominerende klubber, AGF, Ran- 
ders Neptun og Aalborg. Den mest 
vindende klub var AGF, som vandt 
mesterskaber 4 gange inden for de 
sidste 5 år, sidst her i 1950. 

Repræsentantskabs- 
madet 1950 
Bortset fra nogle mindre zndrin- 
ger af rekord- og mesterskabsbe- 
stemmelserne, var det store emne 
på modet, revideringen af den jyd- 
ske svmmmeturnering. 
Turneringen havde, siden zndrin- 
gerne i 1942, kmrt ganske udmzr- 
ket, men ikke tilfredsstillende 
nok, da det var mindre end halv- 
delen af unionens klubber, der 
deltog i turneringen. Måske var 
det ud fra ~ n s k e t  om en bredere 
tilslutning, at man nu kom med et 
revideret forslag. 
Forslaget indeholdt mange mindre 
zndringer af bestemmelserne, 
men det vil fure for vidt, at skulle 
beskrive dem alle. De vzsentlig- 
ste zndringer var vel nok, at en 
klub fremover kun måtte stille 
med 1 hold, men det skulle vzre et 
fuldtalligt hold, der kunne dzkke 
alle lmbene i stzvnet. Hidtil havde 
man måtte stille med alle de hold 
man ville, selv om man så ikke 
kunne stille op i alle lmbene. Såle- 
des var antal af hold steget stmt op 
gennem årene fra f.eks. 41 hold i 
1946 til 105 hold i 1950. Disse 105 
hold kom fra 20 forskellige klub- 
ber. En anden ændring var en an- 
derledes kredsindeling. Det fmrste 
år skulle klubberne indeles efter 
byernes indbyggerantal, minus 
AGF og Aalborg, som blev sat i en 
kreds for sig. Men derefter skulle 
klubberne indeles efter, hvor man- 
ge point man havde opnået det 
foregående år, og her var grznser- 
ne fmlgende: 
Kreds I, klubber over 13000 p. 
Kreds II, klubber over 10000 p. 
Kreds III, klubber over 8000 p. 
Kreds IV, klubber under 8000 p. 

I bestemmelserne står også, at 
unionen hvert år udsztter en fane- 
plade i hver kreds i to af lmbene, 
skiftende fra år til år. Fanepladen 
tilfaldt den klub i kredsen, der 
sammenlagt i de to lmb opnår flest 
point. Lmbene blev kaldt "Fane- 
pladelmbene". 
Det skete en enkelt udskitning i 
bestyrelsen det år. Unionens kas- 
serer gennem de sidste 13 år Ove 
Johansen, Aalborg, mnskede at 
fratrzde, oe; blev aflmst af Erhard 

Nina Sore~sen,  AGF (fra 1953 medl. af ~mr~ensen ,  jigeledes fra Aalborg. 
Vandpolo "SpeedII, Arhus) 5 gange dansk mester Ove Johansen blev som tak for sin 

i bjergning, forste gang i 1949, dertil 6 store indsats, tildelt unionens 
Det var desvzrre alt for få klub- jydske mesterskaber i samme diciplin. zrestegn. 
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Livredningsarbejdet 
Efter livredningsudvalgets opret- 
telse i 1932, blev arbejdet med liv- 
redningssagen stzrkt intensiveret. 
Overlzrer A. F. Gundelach havde, 
siden overtagelsen af formandspo- 
sten, gjort en stor indsats, for at 
udbrede kendskabet til livredning 
og genoplivning. At hans arbejde 
gav resultat, fremgår tydeligt ved 
det antal prnver, der gennem åre- 
ne blev aflagt rundt om i klubber- 
ne. I årene fra 1917-1941 blev der 
samlet aflagt 1858 bjzrgeprnver 
og 373 livredderprnver. I 1942 
kommer frisvnmmerprnverne med 
i statistikken, og antallet af disse 
og de andre prnver steg s t ~ r k t  op 
gennem årene. I 1947 blev der så- 
ledes aflagt 462 frisvnmmerprn- 
ver, 413 bjzrgeprnver og 183 liv- 
redderprnver. Det er tal der for- 
tzller lidt om den store interesse 
for livredningsarbejdet, der var 
ude omkring; i klubberne. 
Takket VE; et ekstra tilskud til 
instruktionsarbejdet , forsngte 
Dansk Livrednings Forbund sig i 
1950 med, som et forsng, at udsen- 
de vardrel~rer.  Deres opgave var, 
at s0ge kontakt med skolerne, og 
prnve at få sat gang i svnmmeun- 
dervisningen, hvor dette overhove- 
det kunne lade sig gnre, og med 
alle midler prnve at stimulere in- 
teressen for svnmning og livred- 
ning. Der blev udsendt 2 vandre- 
lzrer, og den ene var den dengang 
kendte idrztsmand Ole Dorf Jen- ' 
sen, som fik hele Snnderjylland 
som arbejdsområde. 

50 mesterskaber. Det er AGF-svommeren Villy Andersen, der i Gjle satte denne 
imponerende rekord i dansk sv0mning. Her er han fotograferet sammen med AGF5 
sv0mmeformand, H~j lund Jacobsen. 

I tiden 2811-414 1951 deltog unio- 
nens pololeder Bnrge Justesen 
sammen med udvalgsmedlem Bnr- 
ge Bnrgesen i et pololederkursus, 
som det svenske svnmmeforbund 
lod afholde på "Boson" ved Stock- 
holm. . 
Kurset blev ledet af det svenske 
forbunds rigsvandpolotrzner un- 
gareren Kalmann Henzelmann. 
Kurset resulterede i en omfattende 
artikel i Jydsk Svnmmesport om 
vandpolotrzning, hvori forfatteren 
Bnrge Justesen gik strzkt i rette 
med den gzngse opfattelse af, at 
polotrzning kun drejser sig om 
spille lidt kamp og skyde på mål, 
svnmmetrzning var overflndigt. 
Ariklen har sikker revideret man- 
ges opftattelse af, hvad rigtig po- 
lotrzning er. 
Den 14.-15. april 1951 afviklede 
man for 3. gang "Nordisk Ung- 
domslandskamp". Den fandt sted i 
Helsingborg i Sverige, og med på 
det danske hold var 1 iydsk svnm- 

svenske favoritter kamp til stre- 
gen, og besatte 2. pladsen i den fi- 
ne tid 1.12.5, en fornem indsats 
der medfnrte, at han efter stzvnet 
fik overrakt en udsat pokal for 
"mest overraskende resultat" 
blandt drengene. 
I sommeren 1951 blev 3 nye fri- 
luftsbade indviet. Det var i Ton- 
der, Vejen og Herning. Specielt 
badet i Herning fortjener en omta- 
le, da man her afviklede de jydske 
mesterskaber, og som det blev ud- 
trykt i beretningen, under de mest 
ideelle forhold som tznkes kan - 
badet med det rene varme salt- 
vand. Desvzrre var tilslutningen 
til mesterskaberne meget ringe. 
AGF var totalt dominerende, af 24 
lnb vandt AGF svnmmere de 20, 
de sidste 4 lnb blev alle vundet af 
svnmmere fra Aalborg Svnmme- 
klub. 
Bedre tilslutning var der til de 
jydske junior mesterskaber, der 
blev afholdt i Gudenåbadet i Ran- 
ders. Selv om AGF-svnmmerne 
også her var dominerende, så så - 

~ i ~ l ~ ~ ~ ,  viborg ledede med stor mer. Det var Leo ~ i e i s e n  fra Aal- man dog også svnmmere fra andre 
dygtighed unionens livredningsarbejde borg, som i 100 m rygsvnmning klubber averst på sejrsskamlen, 
fra 1949 til 1959. overraskede alle, ved at give de som f.eks. Jens Hellerup fra Vi- 



borg, Vibeke Thomsen, Aalborg 
og Karen M. Nielsen, Ringku- 
bing. Ved de danske mesterskaber, 
derWblev afholdt i Odense, blev det 
kun til 2 mesterskaber til jydske 
svnmmere. Det var Nina Suren- 
sen, AGF der vandt 50 m fri + 50 
m bjergning med tiden 1.37.9, og 
Leo Nielsen, Aalborg, der med ti- 
den 1.15.1 vandt foran Arne Holdt, 
AGF, 1.18.1. 
Den fornemste svummebegiven- 
hed, der hidtil var oplevet i Jyl- 
land, forgik i Aalborg i dagene 
11.-12. august 1951. Det var afhol- 
delsen af de nordiske svnmmeme- 
sterskaber. I den anledning havde 
Aalborg byråd bevilliget penge til 
bygning af en tilsjuertribune med 
plads til 1500 tilskuere. Danmark 
erobrede 7 af de 18 mesterskaber. 
Det var Greta Andersen med 2 og 
Jytte Hansen med 1 svummeme- 
sterskab, og så vandt de danske 
springere Birte Christophersen, 
Inge Beeken og Thomas Christi- 
ansen og Jacob Hjerding dobbelt- 
sejre i alle udspringskonkurren- 
cerne. 
Matchen Fyn-Jylland blev mere 
spzndende end året fnr. Jylland 
vandt matchen, men denne gang 
kun med cifrene 104-92 point. 
Sikkert er det, at de jydske sprin- 
gere Axel Thygesen, Poul Uth, 
Gerd Jantzen og Nina Surensen, 
som sikrede Jylland dobbeltsejre i 
begge udspringskonkurrencerne, 
var medvirkende til den jydske 
sejr. 

Rigtig mange mennesker havde fundet i 

indviet i 1951. 

Af andre begivenheder skal nzv- 
nes, at Karen Christensen, AGF af 
DSLF blev udtaget til deltagelse i 
den nordiske trzningslejr, der 
blev afholdt på Vierumaki Idrott- 
sinstitut, der ligger ca. 100 km 
nord for Helsingfors i Finland. 
Turen blev både trzningsmzssigt 
og indtryksmzssigt en enestående 
oplevelse for Karen. 

Repræsentantskabs- 
medet i951 

Leo Nielsen, der vandt det danske me- 
sterskab i 100 m rygsvomning i 1951, 
1952 og 1954. 

Mndet holdt den 25. november på 
hotel "Regina", Århus. Et stilfxr- 
digt mude med få forslag, der ikke 
gav anledning til meget diskussi- 
on. Genvalg af livredningsfor- 
mand og poloformand og sekre- 
tzr. 
I 1952 blev de danske juniorme- 
sterskaber afholdt i Kubenhavn. 
Den jydske indsats var meget 
svag, kun 2 medaljer blev det til. 
Leo Nielsen, Aalborg, som også 
var dansk mester, havde intet be- 
svzr med at vinde 100 m rygsvum- 
ning, og tiden blev så god som 
1.13.1. Den anden medalje blev 
erobret af Nina Surensen, AGF, 
der med 48,88 point placerede sig 
på en sikker 2. plads i udspring 
for piger. 

lej til Tgnder ny friluftsbad, da det blev 

Nordiske juniormesterskaber og 
skandinavisk ungdomslands- 
kamp. 
Den 26.-27. april 1952 blev disse 
mesterskaber afviklet i Oslo. Kun 
2 fra Jylland var med på det dan- 
ske hold. Det var Nina Surensen, 
AGF og Leo Nielsen, Aalborg og 
begge ydede en god indsats, Nina 
blev nr. 3 i udspring, og Leo op- 
nåede en 4. plads i 100 m ryg- 
svumning. Danmark vandt iuvrigt 
ungdomslandskampen med 100 
point foran Sverige med 94 point 
og Norge med 56 point. 

Ny svemmehal 
i Senderborg 
Ved indvielsen den 15. maj 1952 af 
Sunderborg Idrztshnjskole fik 
svnmmeidrztten i Sunderborg en- 
delig ordentlige forhold at arbejde 
under, da der i tilknytning til sko- 
len var bygget en dejlig stor svum- 
mehal med 25 x 10 m basin, og ud- 
spring fra 1, 3 og 5 m. Svumme- 
idrztten have i mange år holdt til 
på "Den gule badeanstalt", hvor 
man, som mange andre stedet, var 
afhzngig af vind og vejr. Med 
bygning af svnmmehallen, var 
Sunderborg nu placeret i rzkke af 
svnmmehalsbyer. 



Nordisk 
ungdomstræningslejr 
I 1952 var det Danmarks tur til at 
påtage sig arrangementet af den 
nordiske ungdomstrzningslejr. 
Den nyindviede svummehal i Sun- 
derborg dannede den idelle ramme 
om lejren, der blev afviklet i da- 
gene fra den 26. juni til denu 9. ju- 
li. 
Da JSU skulle stå for det praktiske 
arrangement, og da den szdvanli- 
ge årlige trzningslejr var indlagt i 
lejren her, havde JSU fået 24 af si- 
ne egne unge svummere med. Der- 
med kom det samlede deltageran- - 
tal op på 68. 
Som instrukturer havde man enga- 
geret Karen Margrethe Harup fra 
DKG og Inger Hansen fra Aalborg 
til at tage sig af pigernes trzning, 
og K. V. Mortensen fra AGF skul- 
le tage sig af drengene. For ledel- 
sen af lejren stod JSU's formand 
Poul Magelund og Hujskolens for- 
stander Sugård Jurgensen. 
Dygtige ledere og instruktorer, 
ideelle idrztsfaciliteter og ind- 
kvarteringsforhold, alt talte for, at 
arrangementet skulle blive en suk- 
ces, og det blev det. Alle gav ud- 
tryk for stor begejstring for arran- 
gementet, og mange nye venska- 
ber var etableret på tvzrs af de 
nordiske grznser. 

Sommerens 
arrangementer 
De jydske juniormesterskaber blev 
afviklet den 13. juli i Aalborg, 
men da vejret var meget koldt og 
blzsende, blev resultaterne ikke 
de aller bedste. Klubberne AGF, 
Aalborg, Kolding og Silkeborg 
delte mesterskaberne mellem sig 
med 8 til AGF, 7 til Aalborg, 2 til 
Kolding og 1 til Silkeborg. Der var 
dog 8 klubber til at dele de 44 me- 
daljer der blev uddelt. 
Den 26.-27. juli blev der svummet 
om de jydske mesterskaber i Ve- 
jen, men som szdvanlig var der 
alt for ringe deltagelse, og som 
szdvanlig, fristes man til at sige, 
var det AGF der dominerede. Kun 
2 mesterskaber gik til anden side. 
Det var i 100 m brystsvumning, 
hvor Jens Chr. Hellerup, Viborg 
sejrede, og i 100 m rygsvumning, 
hvor Leo Nielsen, Aalborg atter 

Kniber det med at få h@de på springet, kan en stang vrere et godt hjrelpemiddel. 
Poul Magelund, der var springinstruktm- under den nordiske trreningslejer i S0n- 
derborg, hjrelper her en springer med at opnå den rette h0jde i springet. 

vandt foran Arne Holdt, AGF. Ef- 
ter at Jacob Gjerding var "emigre- 
ret" til Kubenhavn, var det nu 
Axel Thygesen der var JSU's bed- 
ste kort i udspring. Han vandt da 
også meget overlegent udspring 
fra 3 m vippen med 431,95 p. for- 
an Henning Quie, der fik 355,80 
p., begge fra AGF. 
Olympiaden, der det år blev holdt 
i Helsingfors i Finland, var uden 
deltagelse af jydske svummere, og 
set med de ujne uinteressant. 
"Landskampen" Fyn - Jylland 
blev i 1952 afviklet i Herning, og 
blev nok den mest spzndende af 
alle matcher. Blandt andet vandt 
Fyn begge de tvungne holdkapper 
for henholdsvis damer og herrer, 
og den jydske sejr blev kun på 3 
point, 99,5 mod 96,5. 

14 år og guldnål 
Ved et stzvne i Århus svummehal 
i begyndelsen af december, ero- 
brede den kun 14 årige Dorrit 
Christensen, AGF, DSLF's guld- 
nål ved at svumme 200 m bryst- 
svumning i tiden 3.09.1. Det var 
ret uszdvanligt dengang, at en så 
ung svummer kunne erobre en så 
fornem nål, så det var en fin prz- 
station af unge Dorrit. 
Ved de danske mesterskaber i Hel'- 
singur, przsterede Leo Nielsen, 
Aalborg at genvinde sit mester- 
skab i 100 m rygsvumning, 1.13.5, 
men det mest overraskende var 
nok, at AGF-pigerne - Gundrun 
Godskesen, Yrsa Sunder, Jonna 
Andersen og Jytte Laursen, vandt 
mesterskabet i 4 x 50 m crawl i 
den fine tid 2.11.2. En flot przsta- 
tion. 

Nyt friluftsbad 
Badeforholdene i Esbjerg havde i 

Repræsentantskabs- 
mange år ikke vzret for gode. Det medet 1952 
var derfor med stor glzde og til- 
fredshed, at man i sommeren 1952 
kunne indvie det furste friluftsbad 
i Esbjerg. 
Badet er placeret ved Bollesager 
skole, og var i furste omgang be- 
regnet til undervisning af skole- 
burnene, men også byens borgere 
fik adgang til badet efter skoletid. 
Badet lukkede kl. 20.00, og fra da 
af blev det overladt til Esbjerg 
Svummeklub, som det sene tids- 
punkt til trods var lykkelie for, en- 
delig at have fået gode forhold at 
arbejde under. 

Mudet blev afholdt den 16. novem- 
ber på hotel "Randers" i Randers. 
På mudet blev det vedtaget, at der 
til mesterskaberne skulle oprettes 
en rejsepulje, så klubbernes rejse- 
udgifter blev ligelig fordelt. For 
at forebygge misforståelser ved 
nye klubbers deltagelse i polotur- 
neringen, bad poloudvalget re- 
przsentantskabet godkende det 
eksisterende poloreglement. Det 
blev godkendt. Et forslag fra Ran- 
ders Neptun, om at opdele de jyd- 
ske mesterskaber i 4 grupper til 
fordeling mellem de foreninger, 



der kunne ~ n s k e  at afholde disse, 
blev forkastet. 
Formand og kasserer blev genvalgt 
med aklamation. 

"Elitenål" 
På DSLF's reprzsentantskabsm0- 
de i 1953, blev man przsenteret 
for en nyskabelse inden for grup- 
pen af sv~mmenåle. Der havde fra 
forbundets side vzeret talt om, at 
man skulle stramme kravene til 
specielt guldnålen. Dette blev der 
protesteret kraftigt imod, især fra 
JSU's side. Motiveringen var, at 
sv~mmenålene efterhånden var 
blevet så populzre og til stor op- 
muntring for de unge sv~mmere, 
at det ville være uklogt at g ~ r e  det 
endnu vanskeligere at erhverve 
dem. Efter mange overvejelser 
dndt  man frem til, at den bedste 
l~sn ing  ville vzere, at indstifte en 
nål, hvortil der stilles endnu stur- 
re krav, og kun tildeles for przsta- 
tionaf af absolut international 
klasse. Nålen fik betegnelsen 
"Elitenål" og man skulle så i lubet 
af året finde frem til den rigtige 
udformning, men alle, der efter 1. 
april 1953, opnåede de af forbun- 
det stipulerede tider, ville når nå- 
len var fremstillet, få den tildelt. 
Den furste jydske sv~mmer,  dkr 
erobrede denne nu meget efter- 
tragtede nål, var Dorrit Christen- 
sen fra AGF, der ved de danske ju- 
niormesterskaber svummede på 
den meget fine tid af 2.57.9. Det 
rakte til en 2. plads efter Eilen 
Ward, der svummede de 200 m på 
2.57.0. 

Tiderne for den ny elitenål. 
Damer Herrer 

100 m crawl 1.07 0.58 
200 m crawl 2.10 
400 m crawl 5.20 4.40 
1500 m crawl 19.30 
100 m brystsv. 1.23 1.13 
200 m brystsv. 2.59 2.42 
100 m butterf. 1.20 1.09 
200 mbutterf. 2.55 2.35 
100 m rygsv. ' 1.17 1.08 

Arrangementer 1953 
Ved et stævne den 3. maj i Århus 
svummehal, præsterede Dorrit 
Christensen, AGF, at slå den dan- 
ske mester og rekordindehaver i 
200 m brystsv~mning, Jytte Han- 
sen fra Odense, og det så overbe- 
visende, at hun satte dansk re- 

Ægteparret Ulla og Poul Magelund, ydede en enorm stor indsats for 'Yydsk Swm-  
mesport", og denne indsats var s t ~ r k t  medvirkende til, at bladet overlevede i I l  
år. De sidste 2 år stod de alene for redaktionen og udgivelse af bladet. 

kord, med tiden 2.54.8, en forbed- bilzumsstævne den 8. november 
ring på 1,2 sek., Jytte Hansen gentog Dorrit Christensen bedrif- 
sv~mmede på 2.55.3, også under ten fra forsommeren, ved i 200 m 
hendes egen gamle rekord. brystsvumning igen, at besejre 
For f ~ r s t e  gang i mange år kunne Jytte Hansen fra Odense, og i så 
man glæde sig over god tilslutning fine tider som 2.56.7 til Dorrit og 
til både jydske juniormesterska- 2.58.8 til Jytte. 
ber, som blev afviklet i Viborg, og 
jydske mesterskaber, som blev af- 
viklet i Aalborg. 
Det mest bemzrkelse~vzrdi~e 
skete nok i Aalborg, hvor Nina 
Surensen fra "Speed" i Århus, 
foruden at vinde det danske me- 
sterskab i 50 m fri + 50 m bjerg- 
ning også gjorde det så overbevi- 
sende, at hun satte dansk rekord 
med tiden 1.35.2. Ikke overrasken- 
de kom Birgit Schultz Nielsen, 
AGF ind på 2. pladsen, også i en 
fin tid, 1.39.0. At DM i bjergning 
blev svummet i Aalborg kan for- 
klares ved, at det i mange år havde 
vzeret almindeligt, at det danske 
og det jydske mesterskab i bjerg- 
ning blev sv~mmet  i et og samme 
10b. 
Det var også det eneste danske 
mesterskab, der det år gik til Jyl- 
land. 
Nordiske mesterskaber i Varberg i 
Sverige havde kun deltagelse af 1 
jydsk sv~mmer,  det var Dorrit 
Christensen, der ydede en fin ind- 
sats ved at besztte 2. pladsen i 
200 m brystsvumning efter Jytte 
Hansen fra Fyn. 
Ved Sunderborg Sv~mmeklubs ju- 

Repræsentatnskabs- 
modet 1953 
Formanden kunne berette om et 
jzevnt godt år uden egentlige frem- 
gang, og kun få "lysende" stjerner 
blandt sv~mmerne. 
Mudet der blev holdt på hotel 
"Royal" i Vejle, havde samlet del- 
tagere fra 13 foreninger. E m ~ d e t  
blev det vedtaget, at sv~mmetur- 
neringens program skulle udvides 
med 50 m crawl for piger og dren- 
ge u1 14 år, At A-rzekken i polotur- 
neringen fremover skulle vzere en 
dobbeltturnering. 
Alle valg til bestyrelsen blev gen- 
valg. 

Landstræner 
Den 1. januar 1954 ansatte DSLF 
den ungarske trzener Kalmann 
Henzelmann som landsinstruktur. 
Henzelmann havde selv været en 
dygtig sv~mmer, og deltaget på 
det ungarske olympiadehold ved 
olympiaden i Berlin i 1936. Han 



havde siden 1952 vzret trzner i 
den svenske klub "Elfsborg" fra 
Borås, med det resultat, at klub- 
ben blev bedste svenske klub. An- 
szttelsen fik også betydning for de 
jydske klubber, bla. blev der i da- 
gene 12.-17. juli holdt kursus i Aal- 
borg for alle de nordjydske klub- 
ber. 

Mesterskaber 
For Dorrit Christensen, AGF, blev 
1954 et godt år. Den fornemste 
placering opnåede hun ved de nor- 
diske juniormesterskaber i Borås i 
Sverige, hvor hun vandt mester- 
skabet i 200 m brystsvomning i 
den fine tid 2.59.4. Der foruden 
vandt hun også det danske junior- 
mesterskab i 200 m brystsvomning 
og det jydske mesterskab i så- 
vel 100- som 200 m brystsvom- 
ning. 
De jydske juniormesterskaber blev 
en glzdelig begivenhed, for aldrig 
for havde tilslutningen vzret så 
stor, 112 deltagere fra 14 klubber. 
De opnåede tider blev szrdeles 
gode, i betragtning af, at de fleste 
af deltagerne kun havde mulighed 
for trzning i få måneder i som- 
merperioden. 
De 48 medaljer blev fordelt på 11 
klubber og 7 klubber delte mester- 
skaberne, Holstebro 5, AGF 4, 
Aalborg 3, Speed 2 og Esbjerg, 
Silkeborg og Århus 1900 hver 1. 
Arrangoren Holstebro Svomme 
Club blev rost for arrangementet. 
De jydske mesterskaber blev det 
år afviklet i Vejen, og også her 
havde man bedre tilslutning end 
tidligere, dog knap så god som ved 
juniormesterskaberne. 
Resultaterne var på det jzvne, 
men i 200 m crawl, herrer, ople- 
vede man en overraskelse ved det, 
at Richard Moller, AGF, som i de 
sidste par år havde vzret suverzn 
i crawllobene, her blev slået af 
Vedstedsvommeren Poul Norfast. 
Også i 100 m rygsvomning var der 
ved at ske en overraskelse. De evi- 
ge rivaler Leo Nielsen, Aalborg 
og Arne Holdt, AGF, kom i mål 
samtidig. De fik noteret samme 
tid, 1.13.6, men dommerne d ~ m t e  
Leo forst i mål, så sensationen 
udeblev. 
Ved de danske mesterskaber gen- 
vandt Nina Sorensen sit mester- 
skab i 50 m fri + 50 m bjergning i 
tiden 1.39.0. og her skete det g lz-  
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Fra indvielsen af Koldingbadet. 

delige, at på 2. pladsen kom endnu i bestyrelsen, 1. suppleanten Bor- 
en jyde, nemlig Tove Jorgensen fra ge Rosendahl, AGF. 
Sonderborg i 1.44.0. Leo Nielsen, 
Aalborg havde ikke deltaget i 
DM-53 på grund af sygdom, men Ny friluftsbad 
stillede ôp Gen her i 1954, og gen- Den 15. august 1954 blev et nyt 
vandt mesterskabet i tiden 1.12.7. friluftsbad indviet i Kolding. Ba- 

det var, sammen med en 

Landskampe 
Damelandskampen Danmark-Sve- 
rige og herrelandskampen Dan- 
mark-Norge var i 1954 placeret i 
Aalborg. Selv om det regnede un- 
der hele stzvnet, var den store tri- 
bune, med plads til 1500 tilskuere, 
nzsten fuld. Kun 2 jydske s v ~ m -  
mere var med på de danske hold. 
Det var Dorrit Christensen, AGF 
og Leo Nielsen, Aalborg. Begge 
ydede en fin indsats, og var med- 
virkende til. at Danmark seirede i 

varmtvandsbadeanstalt, kun for- 
ste del af et projekt, der også 
skulle omfatte en svommehal. 
Badet var smukt placeret ved 
Slotssoen og med udsigt til Kol- 
dinghus Slot. Der er 2 bassiner,et 
lille bassin til undervisningsbrug 
på 6 x 12,5 m og et stort bassin på 
12,5 x 25 m med 6 baner, 1, 3 og 5 
m vipper. Dertil en tribune med 
plads til mange hundrede tilskue- 
re. 

begge kampene, over Sverige med 
15 ~ o i n t .  og over Norge med 13 Jylland - Fyn 

w " 
point. Matchen i 1953 var, grundet ringe 

fynsk modstand, så stor en skuf- 

Lederskfite félse, at den ikké blev omtalt. An- 
derledes blev det i 1954, hvor fyn- 

Den 1. juni forlod Borge Justesen boerne, selv om de manglede t6 af 
Aalborg, og dermed også jydsk deres bedste, Jytte Hansen og 
svomning, idet han tiltrådte en Poul Larsen, virkelig ydede kvali- 
stilling som driftsingenior ved ficeret modstand.Matchen blev 
Svendborg Skibsvzrft. Som efter- vundet af Jylland med 13 point, 
folger for Borge Justesen indtrådte 103 mod 90. 



Selvstændigt initiativ 
af livredningsledere 
To eksempler på, hvordan man og- 
så kan få kendskabet til livred- 
ningssagen udbredt. To kendte 
skikkelser inden for jydsk svmm- 
ning, begge bademestre, begge ly- 
dende navnet Alfred Pedersen, tog 
i sommeren 1954, på hver sin må- 
de, et prisvzerdigt initiativ for liv- 
redningssagen. 
Bademester Alfred Pedersen, for- 
mand for Viborg Svmmmeklub, 
kontaktede i forsommeren kom- 
mandanten for byens garnison, og 
fik tilladelse til at holde foredrag 
om livredningssagen for det ind- 
kaldte mandskab. 
Den 23 juni mmdte 800 mand op i 
Viborghallen, hvor Alfred Peder- 
sen gennem foredrag, demonstra- 
tion og forevisning af film, agite- 
rede livredningssagen. Hele pro- 
grammet varede 2-timer, og blev 
fulgt med stor interesse af alle. 
Resultatet blev, at rigtig mange af 
soldaterne meldte sig på badean- 
stalten for at få lzert at s v ~ m m e  og 
l z r t  om livredning. 
Med bademester Alfred Pedersen i 
spidsen, udfmrte Aalborg Svmm- 
meklub i samarbejde med Aalborg 
Stiftstidende, et storstilet propa- 
gandaarbejde for livredningssa- 
gen. Propagandaen strakte sig 
over en hel uge. Dagligt bragte 
avisen spaltelange illustrerede ar- 
tikler om livredning og genopliv- 
ning, samtidig med, .at Aalborg 
Svmmmeklub daglig gav fri under- 
visning til alle. i alt vedrmrende 
livredning. ugén sluttede med en 
storstilet opvisning og demonstra- 
tion i friluftsbadet, og trods dår- 
ligt vejr, var mange hundrede 
mennesker mmdt op. 

Repræsentantskabs- 
medet B54 
Den årlige trzningslejr havde ikke 
vzret afholdt i 1954. Det var der 
en del kritik af, men formanden 
kunne meddele, at det ikke var 
uvilje, men dårlig mkonomi, der 
var årsag til, at man ikke havde af- 
holdt lejren. 
Alle fremhzevede trzeningslejrens 
vzerdi, og man besluttede at gmre 
alt for, at lejren kunne gennemfm- 
res i 1955. 
Formanden og kasseren var på 
valg, begge blev genvalgt med ak- 
lamation. 

Dorrit Christensen, AGF: Den f ~ r s t e  
jydske elitenålssv~tmmer, bliver her 
gratuleret af JSUS formand Poul Ma- 
gelund med et af sine mesterskaber i 
brystsv~trnning. 

Danske Junior- 
mesterskaber 1955 
Juniorsvmmmernes przestationer 
blev sat noget i baggrunden på 
grund af de mange udtagelseslmb 
for seniorer, der af hensyn til de 
forestående landskampe mod Sve- 
rige og Norge, var indlagt i stzv- 
net. 
Af jydske przstationer skal frem- 
hzves Dorrit Christensens sejr i 
200 m brystsvmmning i ti- 
den 2.59.1, Hanne Hmjlunds 2. 

plads i 100 m rygsvmmning i 1.26.8 
og kun 6/10 sek. fra 1. pladsen, 
også Carsten Grmnlunds 3. plads i 
100 m butterfly og Una Aaboes 3. 
plads i 400 m crawl bmr nævnes, 
som vzrende gode przstationer. 
Alle fire svmmmere var fra AGF. 

Instruktionskursus 
Under ledelse af Kalmann Henzel- 
mann havde man arrangeret kur- 
sus for svmmmetrzenere fra Jylland 
og Fyn. 
Kurset blev afholdt den 27.-31 maj 
i Herning, og havde samlet 24 del- 
tagere, som fik en grundig indlz- 
ring i svmmmeteknik og trznings- 
metoder. Alle fik stort udbytte af 
kurset. 

Træningslej er 
Som det blev pålagt bestyrelsen 
under repræsentantskabsmmdet i 
november, genoptog man den gode 
ide med trzningslejr for de unge 
svmm.mere. 
Trzningslejren var placeret i Ve- 
jens dejlige friluftsbad under le- 
delse af Poul Magelund og Kal- 
mann Henzelmann, og blev lige så 
vellykket som de tidligere lejre 
man havde afholdt. 

Nye friluftsbade 
Den 19. juni blev 2 nye friluftsba- 
de indviet. Det var i Brmrup og 

De jyske juniormestre 1955. 
Fra venstre: Tonny Quie, Erik Offersen, Sv. Å. Jensen, Per Kjeldsen Andersen, 
Hardy Holck, Karen Lund, Gudrun Christoffersen, Sonja JEtrgensen, Erna Neder- 
gård, Gunver Boysen. (Fot. A. Visisen). 



Hammerum. Det sidste blev straks 
taget i brug af Livredningsudval- 
get, der fra den 3.-10. juli holdt in- 
struktionskursus for livredningsle- 
dere. 

Mesterskaber 
Ved de jydske juniormesterska- 
ber 1955 i Viborg, var det for en 
gangs skyld ikke AGF, der var den 
dominerende klub. Denne gang 
var det Aalborg Svnmmeklub, der 
var grådigst med 8 mesterskaber. 
De resterende 12 mesterskaber 
blev fordelt på 7 klubber. 
Mange nye navne, også fra de 
mindre klubber, kom her for f ~ r -  
ste gang frem i forreste rzkke. 
Det var navne som crawlerne Son- 
ja Jnrgensen og Hardy Holck fra 
Holstebro og Gudrun Christoffer- 
sen fra Aalborg. Brystsvnmmerne 
Karen Lund, Viborg og Erna Snn- 
dergaard, Aulum. Rygsvnmmerne 
Gunvor Bojsen, Vejen og Per 
Kjeldsen, Aalborg. Jo, der mang- 
lede ikke talenter i jydsk svnm- 
ning . 
De jydske seniormesterskaber var 
som szdvanligt domineret af AGF, 
som vandt 17 af de 23 mesterska- 
ber, de resterende blev fordelt 
med 2 til Aalborg, 2 til Silke- 
borg, 1 til Holstebro, 1 til Viborg 
og 1 til Vedsted. Hverken Richard 
M ~ l l e r ,  AGF eller Leo Nielsen, 
Aalborg deltog i mesterskaberne. 
Det benyttede Arne Holdt fra 
AGF sig af, og vandt både mester- 
skabet i 100 m crawl og 100 m ryg- 
svnmning. Det var Arnes fnrste 
mesterskaber. 
Birgit Schultz, AGF vandt mester- 
skabet i 50 m fri + 50 m bjergning 
i 1.41.1, og vandt sanmtidig det 
danske mesterskab i bjergning. 
Det var også det enenste af de 
danske mesterskaber, der blev 
vundet af jyderne. 
Af andre gode resultater ved DM 
kan nzvnes, at Dorrit Christensen 
traditionen tro, fik en sikker 
2.plads i såvel 100- som 200 m 
brystsvnmning efter Jytte Hansen 
fra Odense. 

Jylland - Fyn 
Det var 7. gang de to landsdele 
mndtes og for 7.gang vandt de jyd- 
ske svcammere, men det blev en 
kneben sejr, kun 7 point skilte de 
to hold.Den knebne sejr skyldes 
den svage indsats fra de jydske da- 

L)e jydske seniormestre 1955. 
Bageste rekke fra venstre: Vibeke Thomsen, Poul Nordfast, Ib Petersen, Ove Zver- 
sen, Oluf Horsebog, Verner Schwertfeger, Arne Holdt, Jens Hellerup, Henning 
Quie. Forrest fra venstre: Birgit Schultz, Jytte Laursen, Kirsten Sorensen, Karen 
Petersen, Jonna Eppler, (knelende) Flemming Krogstrup og Dorrit Christensen. 

mer. Resultatet af damernes ind- 
byrdes kamp, blev en sikker sejr 
til de fynske piger på 55 point 
mod 40 point. Dette minus blev ri- 
geligt opvejet af de jydske herrers 
sejr, som blev på 60 point mod 38 
point. 
Det samlede resultat blev således: 
Jylland 100 p.-Fyn 93 p. 

Rekordforseg i Århus 
AGF som forening fyldte 75 år i 
1955. I den anledning havde man 
arrangeret et jubilzumsstzvne 
med deltagelse af de bedste dan- 
ske sv~mmere plus flere af Hol- 
lands bedste, blandt dem, den kun 
15 årige Mary Kock, der på det 
tidspunkt var indehaver af 2 ver- 
densrekorder, 3 europarekorder 
og 7 hollandske rekorder. Rekord- 
forsnget blev gjort i stævnets fnr- 
ste lnb, 400 m crawl for damer, 
hvor Mary Kock havde håbet, at 
kunne slå Ragnhild Hvegers ver- 
densrekord på 5.00.1. Det lykke- 
des dog ikke, hendes tid blev 
5.05.8, men et flot lnb havde det 
vzret, og en stor oplevelse for de 
mange hundrede tilskuere. 
Tilskuerne blev også vidne til en 
fantastisk fight mellem den 14 åri- 
ge hollandske Ada den Haan og 
Dorrit Christensen fra AGF i både 

100 m- og 200 m brystsvnmning. 
Dorrit kunne dog ikke klare den 
garderhnje Ada den Haan, som 
knebent vandt begge l0b. Tiderne 
for 100 m blev 1.25.2 til Ada og 
1.25.8 til Dorrit, og på 200 m blev 
tiderne 2.54.9 og 2.56.2. 

Repraesentantskabs- 
medet 1955 
Dyrlzge Andersen, Aulum, havde 
tilkendegivet, at han ikke nnskede 
genvalg til posten som sekretzr. 
Andersen havde beklzdt denne 
post i 16 år. Han blev aflnst af 
Kresten Overmark Larsen fra Ski- 
ve (senere Herning). 
Det gik ikke så godt for den jyd- 
ske svnmmeturnering. Efter at 
man i mange år konstant havde 
ligget på et deltagerantal på ca 20 
klubber, var tallet pludselig i 1954 
dalet til 12 klubber, og i 1955 kun 
11 klubber.Ingen kunne rigtigt ud- 
pege årsagen til nedgangen. 
Efter forslag fra vandpoloudval- 
get, skulle vandpoloturneringen i 
1956 afvikles i kun een rzkke, 
men stadig som en dobbeltturne- 
ring, og om ncadvendigt, hvis til- 
slutningen blev s t ~ r r e  end ventet, 
delt i 2 puljer. Forslaget blev ved- 
taget. 



På forbundets reprzsentantskabs- 
mnde i foråret 1956, vedtog man at 
flytte de danske juniormesterska- 
ber, så de fremover skulle afvikles 
i august måned i stedet for som nu 
i april måned.Hidti1 havde det vz- 
ret sådan, at kun svnmmere med 
svnmmehalstrzning havde delta- 
get. Svnmmere med kun sommer- 
træning kunne selvsagt ikke vzre i 
trzning på det tidspunkt. Ved at 
flytte mesterskaberne håbede man 
på, at mange flere ville mnde 
frem, og gnre disse juniormester- 
skaber til andet end en knbenhav- 
nerbegivenhed med deltagelse af 
ganske få provinsboere. 

Kursus i Herning 
I pinsen fra 18.-22. maj afholdt 
JSU kursus for svnmmetrznere i 
Herning. 17 instruktnrer fra 12 
klubber deltog. Som kursusin- 
struktnr havde man engageret 
svnmmeforeningen " Hermes" 
trzner Gustav Krzmer. Specielt 
områderne - start, vending og af- 
slutning af et lnb, gjorde Krzmer 
meget ud af. Også delfinstilen i 
butterfly blev grundigt gennemgå- 
et. Alt i alt et fortraeffeligt kursus 
med godt udbytte for de mange 
deltagere. 

Mesterskaber 1956 
Strålende sol, mange tilskuere og 
70 veloplagte svnmmere,det er 
nogle af de ingredienser der skal 
ti1,for at et stævne kan blive vel- 
lykket. Og vellykket blev det, da 
man den 15. juli afholdte de jydske 
juniormesterskaber i friluftsbadet 
ved Boldesager Skolen i Esbjerg. 
Den stnrste przestation ydede nok 
Erna Snndergaard fra Aulum ved 
ikke alene at vinde begge bryst- 
svnmningslnbene, men også ved at 
erobre Dansk Svnmmeforbunds 
guldnål, hvilket dengang, ikke var 
så almindeligt for en juniorsvnm- 
mer. Ernas tid for de 100 m var 
1.28.6, og kravtiden var 1.29.0. De 
jydske seniormesterskaber, der 
blev afviklet i Holstebro den 
21.-22. juli, havde også god tilslut- 
ning det år. 
Tilskuerne blev vidne til et spzn- 
dende opgnr i 100 m crawl mellem 
juniormesteren Hardy Holck fra 
Holstebro og Richard Mnller fra 
AGF. Hardy Holck havde fnrt det 

Juniormestrene 1956. 
Fra venstre mod h0jre. Forrest: Gunvor Bojsen, Erna Sendergaard, Carsten Mad- 
sen, Henning Lauersen. Bagest: Karin Lentz, Sonja Jergensen, Erik Offersen, 
Hardy Holck, Benny Magnussen. Winnie Sall, Tonny Quie. 

meste af vejen, men blev på mål- 
stregen slået af Richard Mnller 
med kun 2/10 sek. Leo Nielsen, 
Aalborg, som på grund af sygdom 
ikke deltog i 1955, blev en sikker 
vinder foran Arne Holdt, AGF, i 
100 m rygsvnmning. Tiderne blev 
så gode som 1.12.6 og 1.14.6. Leo 
Nielsens tid gav ham DSLF's 
guldnål med slnjfe, da det var 5 år 
siden han fnrste gang svnmmede 
under guldnålstid. 
De danske mesterskaber i 50 m fri 
+ 50 m bjergning blev svnmmet 
sammen med de jydske mesterska- 
ber og blev en stor triumf for 
jydsk svnmning, da både herrernes 
og damernes lnb blev erobret af 
jydske svnmmere. Damernes lnb 
blev vundet af sidste års mester, 
Birgit Schultz, AGF, i så god en 
tid som 1.34.3, og Henning Laur- 
sen, Aulum, vandt lnbet for herrer 
i 1.28.3, også en meget fin tid. 
De nvrige danske mesterskaber, 
der blev afholdt den 3., 4. og 5. 
august i henholdsvis Aalborg og 
Brnnderslev, gav et par glzdelige 
overraskelser for jydsk svnmning. 
Det var ventet, at Dorrrit Chri- 
stensen, AGF, ikke kunne slå Jytte 
Hansen, Odense, i 100 og 200 m 
brystsvnmning, men fik 2 pzne 2. 
pladser. Overraskende var det, at 
AGF's damehold i 4 x 100 m tvun- 
gen holdkapsvnmning kunne ero- 

bre 2. pladsen efter P. 08 fra K0- 
benhavn, men foran flere andre 
stzrke knbenhavnske klubber. 
Den stnrste overraskelse leverede 
vel nok Jytte Laursen fra AGF, 
ved at besztte 3. pladsen i 100 m 
crawl, damer, i den fine tid 1.13.6, 
hvilket må siges, at vzre godt i et 
50 m bassin. 
Det bedste resultat opnåede Axel 
Thygesen, Aalborg, ved at vinde 
det danske mesterskab i tårns- 
pring. Efter at Axel var flyttet til 
Aalborg, havde han haft rig lejlig- 
hed til at træne i tårnspring, og 
havde derved opnået en stor sik- 
kerhed i sine spring, så det var ik- 
ke helt uventet, at Axel opnåede 
den fornemnme placering, en f ~ r -  
steplads er. 
At det var rigtigt at flytte de dan- 
ske juniormesterskaber, blev be- 
vist ved, at svnmmere fra to jyd- 
ske sommerklubber opnåede så fi- 
ne placeringer som 2. og 3. plad- 
ser. Det var Erna Snndergaard fra 
Aulum, der i 200 m brystsvnm- 
ning placerede sig på 2. pladsen, 
kun slået af Tove Johansen fra Lo- 
ke med 41100 sek.. I 400 m crawl 
placerede Sonja Jnrgensen fra 
Herning sig på 2. pladsen, og i 100 
m crawl blev det til en 3. plads til 
Sonja. Tre gode przstationer, når 
man tznker på, at de kun kan t rz-  
ne få måneder om sommeren. 



To jyder stillede op i udspring fra 
3 m vippe. Det var Tommy Quie 
fra AGF, der vandt foran Johnny 
Adrian fra FIF og med Gunnar 
Snrensen, Aalborg på 3. pladsen. 
To fornemme placeringer til vore 
unge springere. 

de så afgjort Dorrit Christensen 
fra AGF, da hun i Helsingfors i 
Finland vandt det nordiske me- 
sterskab i 200 m brystsvnmning i 
tiden 2.59.9, over 6 sek. foran nr. 
2, Gun-Britt Mellberg fra Sveri- 
ge. 
De jydske juniormesterskaber i 
Års var ikke begunstiget af vejret. 
Men nsende regn og tordenvejr 
under hele stzvnet, forhindrede 
ikke svnmmerne i at gnre mange 
gode resultater. Der var god til- 
slutning til stzvnet, og mesterska- 
berne blev fordelt godt. 8 klubber 
kunne rejse hjem med et eller fle- 
re mesterskaber. Et minus var det, 
at der ingen tilmeldinger var til 
udspring. 
De jydske seniormesterskaber i 
Herning havde modsat juniorme- 
sterskaberne, meget ringe tilslut- 
ning, 75 deltagere, hvoraf de 41 
kom fra AGF. Kun 100 m crawl for 
damer og herrer kunne samle del- 
tagere til mere end et heat. 
Ikke underligt, at AGF kunne rej- 
se hjem med 15 mesterskaber. De 
5 sidste blev fordelt med 2 til Hol- 
stebro, 1 til Herning, 1 til Aulum 
og l til Aalborg 
Ved de danske mesterskaber i Hil- 
lernd og Helsingnr, erobrede de 
jydske svnmmere 4 mesterskaber. 
Det var fnrst og fremmest Dorrit 
Christensen, AGF, der blev dob- 
beltmester, ved at vinde både 100- 
og 200 m brystsvnmning i hen- 
holdsvis 1.25.6. og 3.00.2. Axel 
Thygesen, Aalborg, genvandt sit 
mesterskab i tårnspring med 
125,13 point foran Helge Loh- 
mann, Frem, de fik 118,18 point på 
2. pladsen. 

Tr~ningslejren i Aars 
Man var kommet i den vanskelige 
situation, at stå uden instruktnr til 
trzningslejren, men det blev kla- 
ret i sidste njeblik, ved at DMGLs 
trzner Jens Pedersen velvilligt 
stillede sig til rådighed. De mange 
deltagere var szerdeles godt til- 
fredse, og nzsten alle havde stor 
personlig fremgang. 
JSU's nye trampolin blev indviet 
under denne lejr, og vakte stor in- 
teresse, og mange havde stort ud- 
bytte af denne form for trzning. 

Axel Thygesen, Aalborg Sv0mmeklub, 
erobrede det danske mesterskab i 
tårnspring i 1956 og i 195% 

Svnmmesport er gået ind, og der- 
med er informationsmaterialet fra 
JSU vzsentlig mindsket. Det har 
derfor vzret vanskeligt, at finde 
frem til alt, hvad der måtte vzre 
foregået i unionen og dens for- 
eninger. 
I anledning af DSLF's 50 års jubi- 
lzum, havde forbundet arrangeret 
damelandskamp mod Sverige og 
herrelandskamp mod Norge. Dan- 
mark tabte begge landsliampe, og 
kun i damelandskampen deltog en 
svnmmer fra Jylland. Det var Dor- 
rit Christensen,AGF, og det var 
ikke Dorrits skyld, at damerne 
tabte, ved det, at hun vandt sit lnb, 
200 m brystsvnmning i 2.57.9, en 
ganske udmzrket tid på det tids- 
punkt. 

Turneringerne 
Hverken svnmmeturneringen eller 
vandpoloturneringen havde det for 
godt det år. Tilslutningen til begge 
turneringer var alt for ringe. I 
svnmmeturneringen deltog lige 
som sidste år kun 11 klubber. Hol- 
stebro blev tildelt fanepladen for 
bedste holdresultat, 10.984,9 
point. 
I vandpoloturneringen deltog kun 
5 hold fra 4 klubber. AGF havde 2 
hold med. Turneringen blev vun- 
det af AGF's 1. hold med 14 point 
foran Esbjerg med 10 point. 

Mesterskaber 1957 
Den stnrste przstation i 1957 yde- 

Reprasentantskabs- 
msdet 1956 
Mndet blev afholdt i Århus den 18. 
november, og her blev det vedta- 
get, at "Jydsk Svnmmesport" ikke 
mere skulle udkomme, men fra 1. 
januar 1957 slås sammen med 
DSLF's "Meddelelser fra forbun- 
det" og fremover skulle udkomme 
under navnet "Svnmmesport " og 
vzre svnmmeblad for hele landet. 
Efter 11 år var det hermed slut med 
unionens eget organ. 
Der skete ingen udskiftninger i 
bestyrelsen. Formanden og kasse- 
reren, som begge var på valg. blev 
genvalgt med akklamation. 

" Svsmmesport " 
I marts 1957 udkommer så "Svnm- 
mesport" for fnrste gang.Jydsk 

Bestyrelsen i 1 9 5 6 5 ~ .  Bsrge Rosendahl, Erhard Jsrgensen, Poul Magelund, A.L. 
Andersen og Arne Nielsen. 



I Ringe på Fyn svnmmede man om 
de danske mesterskaber i 50 m fri 
+ 50 m bjergning. Birgit Schultz, 
AGF, genvandt for 3. gang mester- 
skabet for damer i tiden 1.38.1. Nr 
2 blev Sonja Jnrgensen fra Her- 
ning, som svnmmede på 1.40.1. 
Henning Laursen, Aulum, kunne 
ikke gentage bedriften fra 1956, 
men måtte bnje sig for Allan Dar- 
ling, Sparta. Allan 1.25.0, Hen- 
ning 1.27.6. 
De danske juniormesterskaber var 
lagt ret sent i 1957. Den 3118 blev 
der svnmmet i Hillernd og den 119 
i abrohallen. 
Af resultater kan nzvnes, at Ben- 
ny Magnussen, AGF fik en 2. 
plads i 200 m brystsvnm- 
ning, 2.55.5. Det samme fik Gitte 
Nnrbnge, AGF i 400 m crawl i ti- 
den 6.03.8. Det blev til 3. pladser 
til Erna Snndergaard, Aulum, i 
200 m brystsvnmning, 3.12.4, Pre- 
ben Christensen, Års, samme di- 
sciplin, 3.03.5, Karin Lentz, Brnn- 
derslev, i 100 m butterfly, 1.32.4. 
og Carsten 0. Madsen fra Esbjerg 
i 100 m rygsvnmning 1.16.4. 
Juniormesterskaberne i udspring 
fra 3 m vippe blev afgjort allerede 
den 14 juli i Helsingnr, og her blev 
Gunnar Snrensen, Aalborg, vinder 
i udspring for herrer med 45,lO 
point foran Bent Lindblad, KSG, 
med 36,32 point. 
Det danske mesterskab i vandpolo 
blev vundet af Triton med DMG 
på 2. pladsen og AGF på 3. plad- 
sen, foran så stzrke klubber som 
Sparta og OSLF. 

Nordisk mester 
Den stmrste jydske pra ta t ion i 
1957, var så ubetinget Dorrit Chri- 
stensens sejr ved de nordiske me- 
sterskaber i 200 m brystsvnmning. 
Hendes nordiske mesterskab blev 
vundet så overbevisende, at hen- 
des tid 2.59.9. var over 6 sek. bed- 
re end Sveriges Gun-Britt Mell- 
berg på 2. pladsen. 

Den jydske 
svammeturnering 
I1957 deltog 13 klubber i svnmme- 
turnering, 2 mere end året fnr. 
Turneringen blev vundet af Hol- 
stebro Svnmme Club, og det både 
med hensyn til klubresultat og 
holdresultat, og med hnjere point- 
tal end året fnr. Alle glzdede sig 

Birgit Schultz Nielsson, AGF var i flere 
år suverczn i 50 m fri + 5 1/2 m bjerg- 
ning og 3 gange dansk mester. 

over den lillei fremgang, og turne- 
ringsledelsen opfordrede alle uni- 
onens foreninger til at tilmelde sig 
turneringen nzste år. 

Repræsentantskabs- 
madet 1957 
Formanden begyndte sin beretning 
med, at overrzkke JSU's zresnål 
til Alfred Pedersen, Viborg, og 
Svend K Jensen, Holstebro, for 
mange års energisk og inspireren- 
de arbejde for jydsk svnmmeidrzt. 
Af livredningsformandens beret- 
ning fremgår det, at aldersgrzn- 
sen for livredder- og bjergeprn- 
verne nu var nedsat til henholdsvis 
17 år og 13 år. 
På mndet vedtog man en tilfnjelse 
til mesterskabsbestemmelserne 
gående ud på, at ingen forening 
må afholde stzvne på mester- 
skabsdagene uden unionens tilla- 
delse og på betingelse af, at der 
kun deltog svnmmere, der svnm- 
mede på tider under snlvnålstid. 
Det blev også vedtaget, at jydske 
juniormesterskaber skulle udvides 
til, også at omfatte 100 m butterfly 
for både piger og drenge. 
Fra poloudvalget forelå et nyt reg- 
lement for poloturneringen. Også 
det blev vedtaget. 

Jylland-Fyn 1958 
Det var nu 10 år siden man starte- 
de dette samarbejde, og for sidste 
gang skulle man kzmpe om den 
flotte pokal, der i 1949 blev udsat 
af Fyns Stiftstidende. Det blev 

sejr til Jylland, som dermed vandt 
pokalen til ejendom. Pokalen van- 
drede dog videre, idet den blev 
udsat ved jydske juniormesterska- 
ber, og skulle hvert år tildeles den 
klub der opnåede flest point efter 
skalaen 3-2-1 for henholdsvis 1.- 2. 
og 3. pladsen. 

Bestyrelsesmade 
Bestyrelsen holdt mode den 23. 
februar 1958, hvor man vedtog, at 
lade "Jydsk Svnmmesport" ind- 
binde i to eksemplar til erindring 
om en epoke i JSU's historie. For- 
manden skulle have det ene ek- 
semplar som tak for hans og hans 
kones store arbejde i de 11 år bla- 
det eksisterede. 
Fra mndet blev fremsendt forslag 
til DSLF om, at danske juniorme- 
sterskaber fremover afholdes i 
slutningen af juli eller i august 
måned, skiftevis ost og vest for 
Storebzlt. Det lykkedes dog ikke i 
1958, at få disse mesterskaber til 
Jylland. 

Mesterskaber 
Vejret var koldt og blæsende, da 
man afviklede de jydske mester- 
skaber den 26.-27. juli 1958 i Aal- 
borg Friluftsbad. Det blzsende 
vejr forhindrede dog ikke Birgit 
Schultz Nielsson, AGF, i at sztte 
dansk langbanerekord i 50 m fri + 
50 m bjergning, og tiden blev så 
god som 1.33.6. 
Mest opmzrksomhed vakte nok 
den kun 14 årige Gitte N ~ r b n g e  fra 
AGF, ved at blive femdobbelt me- 
ster. Hun var med på begge AGF- 
pigernes vindende holdkaphold, 
og vandt desuden alle 3 crawl- 
lnb. 800 m i 12.42.0, 400 m i 
5.53.5. og 100 m i 1.14.0. 
Dorrit Christensen, AGF, som og- 
så var med på holdkapholdene, 
vandt brystsvnmningslnbene og 
100 m butterfly. 
Arne Holdt, som nu hat overtaget 
rygcrawltronen efter Leo Nielsen, 
Aalborg, vinder 2 individuelle 
mesterskaber, 100 m rygcrawl og 
200 m butterfly. Det samme g0r 
Gunnar Snrensen, Aalborg, ved at 
vinde 100- og 200 m crawl og vin- 
der hermed sit fnrste seniorme- 
sterskab. Også Werner Schwertfe- 
ger, AGF, bliver dobbeltmester 
ved at vinde begge herrernes 
brystsvnmningslnb. Desvzrre måt- 



te man konstatere, at der som i de 
foregående år, var alt for få delta- 
gere. 
De danske mesterskaber 1958 blev 
ikke nogen stnrre succes for jydsk 
svmmning. Selv om der var flere 
gode resultater, blev det dog kun 
til 1 mesterskab, og det var den 
ganske unge Rita Hansen fra AGF, 
der aflmste Birgit :Schultz som 
bjergedronning. Rita vandt 50 m 
fri + 50 m bjergning i ti- 
den 1.36.5. og dermed sit f ~ r s t e  
danske mesterskab. 
Gitte Nmrbmge, der gjorde det så 
godt ved de jydske mesterskaber 
fortsatte sin fremgang og blev 
dansk juniormester i 400 m crawl 
i tiden 5.52.2. 

Repræsentantskabs- 
modet 1958 
Formanden omtalte det kommende 
springkursus på Idrzetshnjskolen i 
S~nderborg, at der var sikret strit- 
te, så der Grine ydes tilskud til så- 
vel ophold som rejse for deltager- 
ne. Med tilskud fra DSLF havde 
man igennem flere år, i forbindel- 
se med juleferien, afholdt 3-dages 
springkurser for interesserede 
springere og springinstrukt~rer 
fra Fyn og Jylland. Kurserne blev 
hvert år ledet af Poul Magelund og 
Gustav Krzemer, og havde om ikke 
stor, så acceptabel tilslutning på 
20-30 deltagere, varierende fra år 
til år. Med den interesse der var 
for kurserne, virker det derfor 
uforståeligt, at der ikke var flere 
springere i Jylland og på Fyn. Ved 
de jydske mesterskabsarrangeme- 
anter deltog kun få springere, un- 
dertiden kun 1 eller 2, og i flere år 
havde der ingen deltagere vzeret til 
damemesterskaberne. 
Det var et meget stille reprzesen- 
tantskabsmmde det år, og forman- 
den og kassereren som var på 
valg, blev genvalgt med akklama- 
tion. 

Træningslejren 1959 
Som det havde vzeret tilfzeldet i de 
foregående år, blev trzeningslejren 
også i år afholdt på Idrzetshnjsko- 
len i Vejle, med god tilslutning af 
både svmmmere og klubinstruktm- 
rer. 

AGF? dygtige traner K. K Mortensen her sammen med 3 af sine "Esser" Gitte 
Nmrhgge, Rita Hansen og på flmjen Dorrit Christensen. De 3 piger gjorde god pro- 
paganda for jydsk sv0mning. 

Mesterskaber 
Ved årets jydske juniormesterska- 
ber i B r ~ r u p ,  blev man vidne til et 
s p ~ n d e n d e  opgnr mellem to jzvn- 
byrdige modstandere, Hugo Peter- 
sen,AGF, og Karl Chr. Overgaard, 
Herning, der svmmmede dmdt lob i 
såvel 100- som 200 m brystsvmm- 
ning. Omsvnmningerne blev vun- 
det af Karl Chr. Overgaard. 
De jyske seniormesterskaber i 
1959, blev for damernes vedkom- 
mende, en sand triumf for AGF, 
som vandt samtlige damemester- 
skaber ved Gitte Nmrbmge med 4-, 
Dorrit Christensen med 2- og Rita 
Hansen med 2 individuelle me- 
sterskaber. Desuden vandt 
AGF-pigerne begge holdmester- 
skaberne. Der blev under stzevnet 
sat en flot dansk rekord. Det var 
den unge AGF-pige Rita Hansen, 
der i 50 m fri + 50 m bjergning, 
foruden at vinde mesterskabet, 
også satte dansk rekord med ti- 
den 1.31.1. Mesterskaber og rekor- 
der i denne disciplin, havde i man- 
$e år tilhmrt en svnmmepige fra 
Arhus. Fmrst var det Fritze Na- 
thansen, AGF, så overtog Nina Ss- 
rensen, AGF, senere "Speed" tro- 
nen, og satte dansk rekord i 1953, 
lydende på 1.35.2. for såvel kort- 
som langbane. Efter Nina kom 
Birgit Schultz Nielsson, der var 
regerende mester op til 1958, og i 

den periode forbedrede rekorder- 
ne, så de i 1958 på kortbane var 
1.31.0. og på langbane var 1.33.7. 
Dansk og jydsk mester 1959 blev 
så Rita Hansen, AGF, i ny rekord- 
tid. Det skal lige nzevnes, at Rita 
senere på året, ved et stzevne i Ar- 
hus forbedrede kortbanerekorden 
med 112 sek. til 1.30.5. 
Hos herrerne gik det noget ander- 
ledes, af 14 mesterskaber vandt 
AGF kun 6. Det var iszer den dyg- 
tige Esbjergsvmmmer Otto Chri- 
stensen, der med 3 sejre i 200, 
400 og 1500 m crawl, brmd AGF's 
dominans, men også Gunnar Sm- 
rensen, Aalborg, gjorde det godt. 
Han vandt 100 m crawl og tårns- 
pring. Flemming Krogh, Silke- 
borg, tog sig af 200 m butter- 
fly. 100 m rygsvnmning blev vun- 
det af Karsten Madsen, Esbjerg, 
og 50 m fri + 50 m bjergning af 
Alex Eriksen, Århus 1900. De 
eneste individuelle vindere fra 
AGF var Tommy Quie i udspring 
fra 3 m vippen, og Werner 
Schwertfeger i 100- og 200 m 
brystsv~mning . 
Som i 1958 blev det i 1959 kun til 1 
dansk mesterskab, og igen var det 
Rita Hansen, AGF, der vinder 50 
m fri + 50 m bjergning foran 
klubkammeraten Birgit Schultz 
Nielsson og på 3. pladsen kom 
Sonja Jmrgensen, Herning. 



De danske juniormesterskaber 
blev afviklet i Hernings dejlige 
friluftsbassin, hvor vandtempera- 
turen den dag var 25 O. 

To af de jydske deltagere kom 
mverst på sejrsskamlen. Det var 
Gitte Nmrbmge, AGF, der blev vin- 
der af 800 m crawl i den fine tid 
af 11.53.0. I 400 m crawl blev det 
til en 2. plads til Gitte Nmrbmge. 
Den anden guldmedalje blev vun- 
det af udspringeren Kaj Norring 
Hansen, Brmnderslev, der vandt 
tårnspring foran Rudy 'Mathisen, 
KSG. Begge fik det samme i 
point, 40,48, men Kaj havde bedre 
resultat i de obligatoriske spring, 
og fik derfor tilkendt sejren. 
De nordiske mesterskaber, der 
blev afholdt i Gladsaxe ny 50 m 
friluftsbassin, havde kun deltagel- 
se af to jydske svmmmere. Det var 
Dorrit Christensen og Gitte Nm- 
bmge. Kun Dorrit opnåede at kom- 
me på sejrsskamlen, ved i 200 m 
brystsvmmning at besztte 2. plad- 
sen efter Inge Andersen fra Svend- 
borg. Gitte blev nr 5 i 400 m 
crawl. 
Herrelandskampen mod Norge 
havde også jydsk deltagelse. Det 
var Werner Schwertfeger, AGF, 
der deltog i 200 m brystsvmmning, 
og her besatte 2. pladsen efter 
Benny Pedersen, Hermes. Wer- 
ners tid blev så god som 2.48.5. 
Bennys tid var 2.46.1. 

Repræsentantskabs- 
modet 1959 
Mmdet havde samlet reprzsentan- 
ter fra 18 af unionens 45 forenin- 
ger. 
Under formandens beretning blev 
den nyindstiftede juniorpokal for 
fmrste gang uddelt. Det blev Aal- 
borg Svmmmeklub, der i 1959, som 
bedste klub modtog pokalen. 
Et forslag fra bestyrelsen om, at 
zndre bestemmelserne for en 
sv~mmers deltagelse i de jydske 
juniormesterskaber, så de blev 
mindre restriktive, affmdte en lzn-  
gere debat. Knud Jmrgensen, AGF, 
fremfmrte et AGF-forslag om helt 
at afskaffe restriktioner, så kun al- 
derskreteriet var gzldende. Dette 
kunne ikke finde tilstrzekkelig til- 
slutniing. Til sidst enedes man om 
bestyrelsens forslag, som gik ud 
på, at juniormesterskaberne er åb- 

Rita Hansen, AGF vinder 8 år i trak 
det danske mesterskab i 50 m fri + 50 
m bjergning, samt et utal jydske me- 
sterskaber i forskellige dicipliner. 

ne for a) kvindelige sv~mmere til 
og med kalenderåret, hvori de fyl- 
der 17 år og b) mandlige sv~mme- 
re til og med kalenderåret, hvori 
de fylder 18 år. Udelukket fra del- 
tagelse er dog juniorsvmmmere, 
der har erhvervet DSLFCs guldnål. 
Ligeledes blev et forslag fra be- 
styrelsen om, at der uddeles fane- 
plader til det vindende hold i en 
holdkapsvmmning ved de jydske 
mesterskaber, såfremt en af besty- 
relsen fastsat minimumstid blev 
opnået. De stipulerede tider var: 
4 x 100 m tvungen holdkapsvmm- 
ning : 
Damer: 6.13. Herrer: 5.29. 
4 x 100 m crawl, damer: 5.44. 
4 x 200 m crawl, herrer: 10.40. 
Formanden for livredningsudval- 
get Arne Nielsen, Viborg, mnske- 
de at trzkke sig fra bestyrelsesar- 
bejdet, og anbefalede 
som sin aflmser, Erik Kjeldsen, li- 
geledes fra Viborg, hvilket ingen 
havde noget imod, så Kjeldsen 
blev valgt. 

Olympiaderådet 1960 
Der blev det år arbejdet godt af de 
svmmmere, der havde en chance 
for at komme med til OL i Rom i 
Italien. 
Blandt disse var Dorrit Christen- 
sen og Gitte Nmrbnge fra AGF. De 
fmrste resultater kom ved et stzv- 
ne i Arhus den 8. maj, hvor Dor- 

rit, som i mange opgmr havde vz-  
ret henvist til 2. pladserne i 100- 
og 200 m brystsvmmning, i kon- 
kurrence med en af sine vzrste 
konkurrenter, Inge Andersen, 
Svendborg, vandt både 100- Og 
200 m brystsvmmning i jydske re- 
kordtider på 1.22.5 og 2.54.5. Og- 
så hendes klubkammerat Gitte 
Nmrbmge gjorde hvad man forven- 
tede, og vandt 400 m crawl i 
jydsk rekordtid 5.21.5. 
Trzningslejeren på Idrztshmjsko- 
len i Vejle havde i 1960 en ret så 
god tilslutning. 13 instruktmrelever 
og 35 svmmmere havde meget stort 
udbytte af opholdet. Ved det af- 
sluttende stzvne blev der opnået 
mange nye personlige forbedrin- 
ger af tiderne. 
De jydske juniormesterskaber i 
Esbjerg havde rimelig mange del- 
tagere, kun 100 m butterfly for da- 
mer var dårligt besat, med kun en 
deltager. Det samme var gzldende 
for udspring, men man havde dog 
den glzdelige oplevelse, at have 
en deltager i udspring for damer. 
Det var Magny Poulsen fra Brmn- 
derslev, som opnåede det smukke 
resultat af 127 point. Om det var 
hendes klubkammerat Kaj Nor- 
ring, der med sine fine resultater 
året fmr, havde inspireret hende til 
at forsage sig i den svzere kunst, er 
ikke til at sige. Men glzdeligt var 
det, at der, efter mange år, igen 
optrådte en pige i udspring. Kaj 
Norring var enenste deltager i ud- 
spring for drenge, han opnåe- 
de 136 point. 
De jydske seniormesterskaber, der 
blev afviklet i Herning og Aal- 
borg, havde god deltagelse, men 
blev, specielt for damernes ved- 
kommende, domineret af de 3 
AGF-piger Dorrit Christensen, 
Gitte Nmrb~ge og Rita Hansen, 
som vandt alt, hvad de stillede op 
i.  Disse 3 piger havde alle en lille 
chance for, at kunne kvalificere 
sig til OL i Rom, men trzningsfor- 
holdene i Århus var mildest talt 
elendige. Svmmmehallen lukkede 
om sommeren, så pigerne var hen- 
vist til strandbadeanstalterne, 
hvor de var generet af tilfzldige 
badegzster, af brandmznd og af 
bmlger fra Århusbugten. Det blev 
besluttet at henlzgge trzeningen til 
Hadstens 50 m friluftsbassin, hvor 
man fik lov at trzne, uden at vzre 
generet af tilfzldigt badende. 
Ved de danske juniormesterska- 
ber, dels i Ringe på Fyn og dels i 



Kmbenhavn, erobrede jydske 
svmmmere ikke mindre end 11 me- 
daljer, heraf de 4 af guld. Kaj 
Norring, Brmnderslev, blev dob- 
belt mester ved at vinde både ud- 
spring fra 3 m vippe med 73,25 
point foran Poul Lzgdsgaard, 
Herning, der opnåede 61,20 point, 
og tårnspring med 41,83 point. 
Ved de danske mesterskaber, der 
blev afgjort i Kzebenhavn i 
Gladsaxe badet og Bellahmj badet, 
blev der svmmmet både senior- og 
juniormesterskaber i 400 m og 
800 m crawl. Her przesterede Git- 
te Nmrbmge at vinde alle fire titler, 
og blev således både dansk junior- 
og dansk seniormester på begge 
distancer. Tiderne blev henholds- 
vis 5.24.0. og 11.22.9. Det blev og- 
så til et dansk mesterskab til Rita 
Hansen, AGF. Hun vandt 50 m fri 
+ 50 m bjergning i den fine tid 
1.32.7. På 2. pladsen kom endnu 
en jyde, nemlig Jette Lindholm fra 
Års, der brugte 1.46.1. Det mest 
overraskende resultat ved mester- 
skaberne kom nok i damernes 4 x 
100 m tvungen holdkapsvmmning, 
hvor AGF's damer overraskede alt 
og alle ved at vinde lmbet i dansk 
rekordtid 5.26.0. De 4 svmmmere 
var Bente Lis Jensen - Dorrit 
Christensen - Gitte Nmrbmge og 
Rita Hansen. Det skal tilfmjes, at 
Gitte Nmrbmges tid i 800 m crawl 
indbragte hende DSLF's elitenål. 

Dorrit Christensen 
til OL 
Dorrit kvalificerede sig ikke til 
OL ved DM i Kmbenhavn, men 
ved et stzevne i Odense, hvor det 
var meningen, at man ville give 
Linda Petersen, Frem, Odense, 
endnu en chance for at kvalificere 
sig til OL i 200 m brystsvmmning. 
Dorrit skulle virke som pacer for 
Linda, og på den måde hjzlpe 
hende frem til en tid under kvalifi- 
cationskravet. Det gik dog noget 
anderledes end arrangmrerne hav- 
de regnet med. Dorrit svmmmede 
sit livs lmb, og besejrede begge de 
fynske piger Linda Petersen og In- 
ge Andersen, og med tiden 2.56.5. 
havde Dorrit passeret kravtiden, 
som var på 2.57.0. Det blev såle- 
des Inge Andersen, Svendborg, og 
Dorrit Christensen, AGF, der 
skulle reprzesentere Danmark i 
200 m brystsvmmning ved OL i 
Rom. 

Dorrit Christensen, AGF, som ved OL i Rom i 1960 imponerede alle, ved at kvalifi- 
cere sig til finalen i 200 m brystsvmnning. Aret efter ydede hun endnu en storpr@- 
station, da hun i overlegen stil, erobrede det nordiske mesterskab i samme dici- 
plin. 

Hvordan gik det så i Rom. Ingen 
havde på forhånd regnet med Dor- 
rit som finaledeltager, hvorimod 
man mente, at Inge ikke var uden 
chance for at nå finalen. 
Inge havde vzret syg under DM i 
Kmbenhavn, og havde åbenbart 
endnu ikke genvundet krzefterne, 
for hendes tid i det indledende 
heat på 2.59.9. var lang fra hendes 
normale standard, og ikke nok til 
en plads i finalen. Dorrit var kom- 
met i et fornemt heat, med mange 
gode navne, og det blev da også 
kun til en 4. plads, men hendes tid 
2.56.2. var 7. bedste og gav hende 
adgang til finalen. Selv om Dorrit 
i finalen, med tiden 2.55.7, satte 
dansk rekord, rakte det dog kun til 
en 8. plads. Alligevel en fin prz-  
station af Dorrit, og et resultat in- 
gen havde forventet. 

" Landsdelskamp" 
I 1960 blev der etableret kontakt 
til Vester-Gotland i Sverige, og af- 
talt en årlig match i svmmning 
mellem de to landsdele. 
Den fmrste match blev afviklet om 
sommeren i Brmnderslev. JSU var 
handicappet ved ikke at kunne 
stille stzrkeste hold, så svensker- 
ne vandt en overbevisende sejr. 
JSU håbede selvfmlgelig på, at 
man nzeste år kunne stille med 
stzrkeste hold, og ved returmat- 
chen i Borås revanchere sig for 
nederlaget. 

Rekorder 
AGF's piger var godt svmmmende 
i efteråret 1960. Det beviste de ved 
at szette flere danske og jydske re- 
korder. 
Ved Århus 1900's jubilzumsstzv- 
ne i Århus svmmmehal satte Rita 
Hansen dansk rekord i 50 m fri + 
50 m bjergning med tiden 1.28.7. 
Desuden blev det til 5 jydske re- 
korder. Rita hansen, 100 m ryg- 
svmmning, 1.1.5.7. Dorrit Christn- 
sen, 200 m brystsvmm- 
ning, 2.54.2. AGF's damer, 3x 50 
m tvungen holdkap, 1.46.6, og så 
satte Alex Eriksen rekord i 50 m 
fri + 50 m bjergning for herrer 
med tiden 1.23.4. 
Ved AGF's nålestzvne satte de 4 
AGF-piger, Bente Lis Jensen, 
Dorrit Christensen, Gitte Nmrbm- 
ge og Rita Hansen, dansk rekord i 
4 x 100 m holdmedley og med ti- 
den 5.17.0. forbedrede de den 
gamle rekord med ikke mindre 
end 4,8 sekund. 
Der blev under stzevnet sat en be- 
mzerkelsesvzrdig rekord. Det var 
den kun 13 årige Jmrn Tmnnov 
Nielsen, AGF, der som vinder af 
200 m brystsvmmning med ti- 
den 2.49.1, blev yngste mandlige 
svmmmer nogen sinde, der erobre- 
de DSLF's guldnål. 
Endnu en dansk rekord så dagens 
lys det efterår. Det var Dorrit 
Christensen, der ved et senere 
stzvne i Århus svmmmehal foer- 
bedrede Linda Petersens danske 



rekord i 200 m brystsvnmning med 
2/10 sek. til 2.51.8. Rekorden var 
resultatet af en forbedret start- og 
vendingsteknik, som hendes t rz-  
ner K. V. Mortensen havde l z r t  
under olympiaden i Rom, ved at 
studere de amerikanske svnmme- 
re. 

Repræsentantskabs- 
madet 1960 
Med kun 114 af unionens klubber 
som deltagere i den jydske svnm- 
meturnering, mente bestyrelsen, 
at der skulle ske noget. Derfor, 
måske nok ment som en provokati- 
on, fremsatte bestyrelsen på m0- 
det forslag om, at man stillede tur- 
neringen i bero indtil videre. Re- 
aktionen udeblev ikke, i szr  de 
mindre klubber, protesterede kraf- 
tigt her imod, og med en kraftig 
opfordring til andre klubber om at 
deltage, blev forslaget nedstemt, 
hvilket bestyrelsen kun glzdede 
sig over. 
Hvad årsagen til den manglende 
interesse for sv~mmeturneringen 
kunne vzre, havde man ingen for- 
klaring på. Om de mange små pri- 
vate turneringer, der gennem åre- 
ne var opstået, var årsagen, er ik- 
ke til at sige, men det var en 
kendsgerning, at der rundt om i 
landsdelen knrte flere af de så- 
kaldte 4-, 5- eller 6- kantturne- 
ringer, hvor 4, 5 eller 6 nabo- 
kluber efter aftale, i lnbet af som- 
meren, på skift arrangerede stzv- 
ner i antal, svarende til deltagende 
klubber. 
Disse små private turneringer har 
helt sikkert gavnet interessen for 
svnmmeidrztten, og vzret til stor 
fornnjelse for de deltagende svnm- 
mere og deres foreninger. 
På mndet omtaler formanden også 
springkurset på Idrztshnjskolen i 
Snnderborg i juleferien 1959, og 
oplyser, at der i kurset deltog 9 
springinstruktnrer og 22 springere 
fra Jylland og Fyn. 
Dette sammenholdt med den ringe 
deltagelse ved jydsk senior- og ju- 
niormesterskaber g ,  at man 
spnrger sig selv, hvor var alle dis- 
se springere under mesterskaber- 
ne. 

1961-1965 
Svnmning var mere og mere ved at 
blive en helårsidr~t.  Endnu mang- 
ler der svnmmehaller mange ste- 

Jsrn Tsnnov Nielsen, AGF, erobrede allerede som 13 årig Forbundets guldnål, og 
blev betegnet som et stort talent. Aret efter, kun 14 år gammel, vinder J ~ r n  sine 
fsrste seniormesterskaber. Han vinder de jydske mesterskaber i både 100- og 200 
m brystsvsmning. 

der, men ind imellem kommer en 
ny til. Således også i Esb-jerg, og Mesterskaber 

- - 

fra den 15. februar 1961 fik svnm- Der blev svnmmpt om de jydske 
merne i Esbjerg adgang til den ny juniormesterskabkr i Herning i 2 
svnmmehal ved Spangsbjergskolen afdelinger. Ikke fordi det var plan- 
med 2 ugentlige tr~ningsaftener, lagt, men på grund af et voldsomt 
hvilket hurtigt medf~r te  en mzrk- regnskyl, der gav en afbrydelse i 
bar forbedring af klubbens resul- 
tater. Klubberne i Arhus havde jo, 
siden svnmmehallen i Århus blev 
bygget, arbejdet med svamningen 
som en helårsidrzt. Mange af 
klubbernes stzvner blev afholdt i 
vintermånederne, således pgså 
AGF's pokalstzvne som hvert år 
blev svnmmet i februar. Også 
DSLF's bestyrelse betragrtet det 
som en helårsidrzt, og det samme 
gjorde man i de knbenhavnske 
klubber. Således blev en aftalt 
match mellem Knbenhavn og Pro- 
vinsen svnmmet den 15. marts 1961 
i Dbrohallen. På Provinsens hold 
deltog 4 jyder. Det var de 4 
AGF-piger Dorrit Christensen, 
Gitte Nnrbnge, Rita Hansen og 
Bente Lis Jensen, som alle ydede 
en fortrzffelig indsats. Det hjalp 
dog ikke, det knbenhavnske hold 
vandt matchen med 57 point mod 
provinsholdets 50 point. Et andet 
tiltag, der markerede svnmningen 
som helårsidrzt var, at man på 
DSLF's reprzsentantskabsmnde i 
april 1961 vedtog, at der hvert år i 
april måned skulle afholdes dan- 
ske indendnrs mesterskaber i 
svnmning, fnrste gang i 1962. 

stzvnet på ca. 112 time. 
Flere nye navne przgede mester- 
skaberne. Blandt dem man lagde 
mzrke til var brystsvnmmeren 
Birgit Jacobsen fra Esbjerg, craw- 
lerne Tilly Bye Jensen, AGF, Ben- 
te Jensen, Herning, Bent Kvist 
Jensen, AGF, og Ole Mogensen 
fra Århus 1900. Udspringskonkur- 
rencerne for damer og herrer, blev 
begge vundet af springere fra 
vzrtsklubben Herning, Anne Gre- 
the Hnjlund og Poul Lzgdsgaard. 
Naboklubben i Ikast stod for af- 
viklingen af de jydske seniorme- 
sterskaber. For de 3 piger fra 
AGF, Dorrit Christensen, Rita 
Hansen og Gitte Nnrbnge, blev 
det en sand triumf. De 3 piger sat- 
te sig på samtlige individuelle me- 
sterskaber, og godt hjulpet af Ben- 
te Lis Jensen også på de 2 hold- 
kapmesterskaber. 
Dorrit Christensen, AGF, havde 
vzret med i mange år, og med da- 
gens hnst af mesterskaber, kunne 
hun nu glzde sig over, at vzre in- 
dehaver af 35 jydske seniorme- 
sterskaber. 
Herrernes mesterskaber blev bed- 
re fordelt, 8 svammere delte de 11 



individuelle titler. Gunnar Smren- 
sen, Aalborg, blev 3-dobbelt me- 
ster ved at vinde 200- og 400 m 
crawl samt tgrnspring. Den kun 14 
årige Jmrn Tmnnov Nielsen fra 
AGF vinder her sine fmrste senior- 
mesterskaber, han vinder både 
100- og 200 m brystsvmmning. 
Flemming Krogstrup, Silkeborg, 
er suverzn i 200 m butterfly, og 
det samme er Poul Norfast, Kol- 
ding, i 1500 m crawl, Leif Jensen, 
AGF, i 100 m rygsvmmning og Alex 
Eriksen, Arhus 1900, i bjergning. 
Et nyt navn dukker op på listen 
over mestre. Det er Kurt Christen- 
sen, Aalborg, der vinder 100 m 
crawl, og dermed sit fmrste me- 
sterskab. Henning Quie, AGF, 
vinder udspring fra 3 m vippen, 
og endelig skal det nzvnes, at 
AGF's herrer vinder begge hold- 
kaplmbene. 
De jydske svmmmere og springere 
tog godt for sig af mesterskaberne 
ved de danske junior- og senior- 
mesterskaber. 
Ved juniormesterskaberne, der 
blev afholdt i Bellahmjbadet, blev 
det til 5 mesterskaber. Poul 
Lzgdsgaard fra Herning blev dob- 
beltmester ved at vinde både 
tårnspring og udspring fra 3 m 
vippen. Også Gitte Nmrbmge, 
AGF, blev dobbeltmester, hun 
vandt 400- og 800 m crawl, og fik 
en 2. plads i 100 m crawl og 100 m 
butterfly. Rita Hansen, AGF, 
vandt 100 m rygsvmmning, og blev 
nr. 3 i 800 m crawl. 
Ved de danske seniormesterskaber 
gik det endnu bedre. Syv mester- 
skaber til jydske svmmmere. Både 
Dorrit Christensen og Gitte Nmr- 
bmge blev dobbeltmestre og Hen- 
ning Quie blev mester i udspring 
fra 3 m vippen. I tårnspring blev 
det til en 2. plads til Gunnar Sm- 
rensen, Aalborg, her blev Kaj 
Norring, Brmnderslev nr.3. I her- 
renes 50 m fri + 50 m bjergning 
blev Kaj Holm, Viborg nr. 3, og 3. 
pladser blev det også til Jette 
Lindholm i samme disciplin og til 
Gitte i 100 m butterfly. De to for- 
nemste przstationer ved dette års 
mesterskaber stod Rita Hansen, 
AGF, og AGF's damehold for. Ik- 
ke alene vinder Rita 50 m fri + 50 
m bjergning, men gmr det i dansk 
rekordtid, 1.28.2, en forbedring på 
nzsten 3 sek. 
AGF's damehold blev en suverzn 
vinder af 4 x 100 m tvungen hold- 
kapsvmmning, som de vinder med 

Struer dejlige friluftsbad blev indviet den 12. aug. 1962 ved et skkaldt 5-kantstav- 
ne. Z 1964 blev de jydske seniormesterskaber afviklet her. 

nzsten 12 sek. foran nr. 2, som var 
Triton fra Kmbenhavn. Ti- 
den 5.22.9. var dansk rekord, en 
forbedring af deres egen gamle re- 
kord med 3 sek. - Holdet bestod af 
Bente Lis Jensen, Dorrit Christen- 
sen, Gitte Nmrbmge og Rita Han- 
sen. Endnu mere imponerende bli- 
ver det, når man hmrer, at de 2 re- 
korder blev sat i Aalborg frilufts- 
bads kolde vand. 

Nordisk mester 
for 2. gang 
Der var ikke mange opmuntringer 
at hente for dansk svmmning ved 
de nordiske mesterskaber i Halm- 
stad i Sverige. Den eneste opmun- 
tring man fik, den smrgede Dorit 
Christensen, AGF for, ved, efter 
en spzndende fight med den sven- 
ske Barbro Eriksson, at slå hån- 
den fmrst i bassinkanten, og der- 
ved sikre Danmark et nordisk me- 
sterskab. Det var 2. gang, at Dor- 
rit vinder dette mesterskab, sidst 
var i 1957. Gitte Nmrbmge deltog 
også i de nordiske mesterskaber, 
og fik en bronzemedalje for sin 3. 
plads i 400 m crawl. 

foreninger mmdt frem til dette års 
reprzsentantskabsmmde. Unionen 
talte på det tidspunkt 44 medlems- 
foreninger. 
I referatet omtales matchen mel- 
lem JSU og Vaster Gotland, som 
det år blev svmmmet i Allingås i 
Sverige, og efter en meget spzn- 
dende dyst blev resultatet uaf- 
gjort. 
Der havde ikke i mange år vzret 
rmrt ved kontingentet, så ikke 
uden rimelighed fremfmrte besty- 
relsen forslag om kontingentfor- 
hmjelse, så kontingentet fremover 
skulle vzre 100,- kr pr medlems- 
forening. Efter megen diskussion 
blev forslaget vedtaget. 
To forslag fra bestyrelsen, om op- 
hzvelse af svmmmeturneringen i 
sin nuvzrende form, og indfmrelse 
af ny turneringsform, blev begge 
forkastet. Der blev i stedet nedsat 
et udvalg, som skulle udarbejde 
forslag til en ny turnering. Udval- 
get kom til at bestå af Overmark 
Larsen, Herning, Arne Holdt, 
Kolding og Thorkild Harritsm, 
Brmnderslev. Resultatet af ud- 
valgsarbejdet blev, at kredsindde- 
lingen zndredes til en rzkkeind- 
deling, så der fremover skulle ske 
op- eller nedrykning på grundlag 
af holdresultaterne. Turneringen 
omfattede nu en mesterrzkke, en 

Reprmentantskabs- A- B- og c-rzkke. 
modet 1961 Fra AGF blev der fremsat forslag 

om, at aldersgrznserne ved de 
Foruden bestyrelsens 5 medlem- jydske juniormesterskaber skulle 
mer var 31 reprzsentanter fra 21 vzre de samme som ved danske 



juniormesterskaber, og at bestem- 
melserne om guld- og elitenålsbe- 
grznsningerne skulle bortfalde. 
Begge forslag blev vedtaget. 

Dansk rekord 
Ved et stzvne i Århus svummehal 
den 3. december, blev der sat en 
fornem dansk rekord i 50 m fri + 
50 m bjergning. Rita Hansen stod 
for den fine przstation. 
Med tiden 1.26.2. forbedrede hun 
sin egen gamle rekord med ikke 
mindre end 2 sek. 
Resultatmzssigt blev 1962 et ma- 
gert år for jydsk svumning, set i 
national sammenhzng. 
Ved de nyindstiftede danske in- 
dendurs mesterskaber, der blev af- 
holdt i Odense svummehal den 
28.- 29. april, vandt Dorrit Chri- 
stensen 200 m brystsvumning og 
var den eneste jydske svummer, 
der kom helt til tops. Det blev til 2 
bronzemedaljer til Rita Hansen, i 
100 m rygsvumning og i 100 m 
crawl. 
Jydske seniormesterskaber 1962 
blev afviklet i Koldings dejlige 
friluftsbad, og blev for damernes 
vedkommende, en sand parade- 
forestilling for AGF. 
AGF's Rita Hansen var helt urur- 
lig i de l0b hun stillede op i. 6 
gange i individuelle lob og 2 gan- 
ge i holdkaplub stillede hun til 
start, og alle 8 gange steg hun op 
af vandet som sejrherre. En flot 
przstation. Kun Hernings Bente 
Jensen kunne blande sig i mester- 
skabsfordelingen med AGF-piger- 
ne, hun vandt 800 m crawl. I her- 
renes lub var AGF ikke så domi- 
nerende. 5 klubber delte de 14 me- 
sterskaber. Kurt Christensen, 0 1 -  
borg og Ole Mogensen, Ar- 
hus 1900, delte de 4 crawlmester- 
skaber. Jurn Tunnov Nielsen, AGF 
og Werner Schwerfeger, Brunder- 
slev, delte de 2 brystsvumningsme- 
sterskaber. Leif Jensen, AGF, tog 
mesterskabet i rygsvumning og 
Kai Holm, Viborg, tog sig af bjer- 
gelubet . 
Kampen om mesterskaberne i 100 
m brystsvumning, herrer, blev 
szrdeles spzndende, og endte 
med dudt lob mellem Jurn og Wer- 
ner. Begge fik noteret tiden 1.16.9. 
Tiden var jydsk rekord, og begge 
blev noteret for rekorden. I om- 
svumningen vandt Wernner, og 
han forbedrede den, kun 1 time 
gamle rekord til 1.16.7. 

AGF's trRne, major K. V. Mortensen, 
har i mere end en menneskealder veret 
manden bag AGF sv0mmernes mange 
flotte pr~stationer. 

Det blev kun til en enkelt guldme- 
dalje ved de danske seniormester- 
skaber. Den gik til Rita Hansen, 
AGF, som her vandt sit 5 danske 
mesterskab i 50 m fri + 50 m 
bjergning. 
Det gik noget bedre ved de danske 
juniormesterskaber. Her blev det 
til 3 guldmedaljer. J0rn Tunnov 
Nielsen, AGF, vinder 200 m 
brystsvumning meget overlegent i 
2.48.8, nzsten 6 sek. foran nr. 2, 
Finn Runnow, OSLF. Poul Hen- 
ning Stitz bliver dobbeltmester i 
udspring, da han vinder både ud- 
spring fra 3 m vippe og tårns- 
pring. 
Det blev i 1961 besluttet, at fra og 
med 1962 kunne kvindelige junio- 
rer kun starte i juniormesterska- 
berne til og med det kalenderår, 
hvori de fylder 16 år, og for mand- 
lige juniorer til og med det kalen- 
derår, hvori de fylder 17 år. For 
springere og polospillere blev ju- 
nioralderen sat til 18 år for begge 
kun. 

Repræsentantskabs- 
modet 1962 
Formanden omtaler på mudet, den 
store forskel der er i standarden 
mellem, på den ene side Danmark 
og på den anden side Norge og 
Sverige. Fremgangen i vore nabo- 
lande, havde i de sidste par år, vz-  
ret betydelig sturre. Der blev på 

landsplan såvel på unionsplan dis- 
kuteret meget om, hvad man kun- 
ne gure, for at indhente det for- 
spring nordmzndene og svensker- 
ne havde fået. 
Til trzningslejren i Vejle, havde 
man som noget nyt, inviteret inte- 
resserede klubtrznere til en trz-  
nerkongres, hvor man, gennem 
foredrag af eksperter og indbyrdes 
diskussioner, kunne udvide sine 
kundskaber til gavn for trzningen 
hjemme i klubben. Kongressen 
blev en stor succes, og de indkald- 
te foredragsholdere ville anbeale 
andre unioner, at tage ideen op. 
Tilslutningen til svummeturnerin- 
gen var i 1962 endnu ringere end 
tidligere, kun 9 klubber havde del- 
taget. Udvalget, der var nedsat 
året fur, havde fremlagt forslag til 
en ny turnering, som man håbede 
kunne samle stmrre interesse, så 
man besluttede derfor, at give tur- 
neringen endnu en chance. 
Fra Kolding svummeklub blev der 
fremsat forslag om, at lave en zo- 
neinddeling, og at junior- og se- 
niormesterskaber ikke kunne pla- 
ceres i samme zone samme år. 
Forslaget blev vedtaget, og det 
blev overladt til bestyrelsen, at 
foretage denne zoneinddeling. 

Vandpolo i 
halvtredserne 
Det stod slujt til med interessen 
for vandpolo op gennem halvtred- 
serne. Således deltog der i mester- 
rzkken oftest kun 3 hold, og ikke 
mange flere i A-rzkken. Så i 1955 
foreslog poloudvalget, at man, så- 
lznge interessen ikke var sturre, 
kun spillede i en rzkke, men som 
en dobbeltturnering. Ikke at det 
hjalp ret meget. I 1956 faldt 2 
stærke klubber fra. Det var Ran- 
ders Neptun og Aalborg Svumme- 
klub, som åbenbart ikke kunne 
finde a f l~se re  for de gamle kzm- 
per, der var holdt op.Poloudvalget 
arbejdede dog trustigt videre, og 
gennem en rzkke kurser, med 
bl.a. forbundets pololeder Kaj 
Warming. I 1960 begyndte interes- 
sen igen at vokse, og nye klubber 
kom med. 
Den dominerende klub op gennem 
halvtredserne var så ubetinget 
AGF, som med en enkelt undtagel- 
se nzr, tog samtlige jydske me- 
sterskaber, og adskillige provins- 
mesterskaber, som gav adgang til 



deltagelse om det danske mester- 
skab. Det blev dog aldrig til et 
dansk mesterskab, selv om det i 
1954 var lige ved. AGF stod efter 
slutspillet lige i point med de k0- 
benhavnske klubber Sparta og Tri- 
ton, men på bedre målregnskab 
blev Sparta vinder, med AGF på 
2. pladsen og Triton på 3. pladsen. 
Alligevel et resultat man kunne 
vzere stolte af i AGF. Aalborg 
vandt JM i 1952, og blev nr. 3 ved 
DM det år 
I Esbjerg havde man gennem en 
lang årrzekke arbejdet i hzerdigt 
med vandpolo, med det resultat, at 
Esbjerg i 1961, for fmrste gang vin- 
der det jydske mesterskab i vand- 
polo, men må her i 1962 igen afstå 
mesterskabet til AGF. 
Man var dog klar over i poloudval- 
get, at der skulle gmres meget me- 
re, hvis den spicende interesse 
skulle bibeholdes og mges. Et om- 
råde der virkelig skulle satses på, 
var ungdomsarbejdet, og for at få 
det hele til at gå op i en stmrre en- 
hed, fremsatte poloudvalget der- 
for, på reprzsentantskabsmmdet i 
1962, forslag til et nyt poloregle- 
ment for JSU. 
Det nye i reglementet var, at man 
fra 1963 indfmrte et jydsk junior- 
mesterskab i vandpolo og regler 
for afviklingen af dette.Man gen- 
indfmrte seniorspillet i A-rzekken, 
så der igen blev spillet i både en 
mesterrzekke og en A-rzkke. 
Med vedtagelsen af det nye regle- 
ment, håbede man selvfmlgelig på, 
at interessen ville stige og endnu 
flere klubber ville tage vandpolo 
på programmet. 

Instruktion 1963 
I januar udsendte DSLF, med hen- 
blik på forberedelserne til OL 
1964 i Tokyo, og under betegnel- 
sen "Forbundets special-instrukti- 
on", Hermes-trzeneren Thomas 
Thomsen, ledsaget af 2 Hermes- 
svmmmere, på en instruktionsrun- 
de til forskellige byer i landet. By- 
erne Kolding, Århus og Aalborg 
blev bl.a. besmgt. 
Ialt deltog i Jylland 22 klubin- 
struktmrer og 46 aktive svmmmere 
fra klubber i områderne omkring 
de 3 byer. Kurset strakte sig kun 
over en enkelt aften, men ifmlge 
beretningerne med godt udbytte. 

Kolding Svommeklub havde mange gode svommere i denne periode. Her en buket 
af dem: Ev. Mogens Nielsen, Ella Madsen, Inge Rasmussen, Birthe Sorensen, Zn- 
ger Porksen, Willy Mortensen, Britta Petersen, Carsten Bennetsen og Erik Mat- 
zen. 

Mesterskaber 1963 
Danske indendmrs mesterskaber i 
1963, blev for jydsk svmmning, ik- 
ke nogen succes. Inger Pmrksen, 
Kolding, var den eneste jydske 
svmmmer, der fik medalje, ved i 
200 m brystsvmmning at besztte 3. 
pladsen. Her fulgte på 4.- og 5. 
pladsen de 2 unge svmmmere fra 
AGF, Allis Smrensen og Jette S0- 
rensen. 
Ved de jydske seniormesterska- 
ber 1963 skete en total zendring af 
styrkeforholdet inden for jydsk da- 
mesvmmning. AGF, som året fmr, 
med en undtagelse, havde sat sig 
på samtlige mesterskaber, fik ved 
dette års mesterskab kun 2 af de 11 
mesterskaber, der blev kzempet 
om. Rita Hansen, som året fmr fik 
8 mesterskaber, fik i år kun 1, og 
det var i 100 m rygsvmmning. I 50 
m fri + 50 m bjergning, hvor hun i 
mange år havde vzeret suverzn, 
måtte hun se sig besejret af Birgit 
Jacobsen fra Esbjerg. Den mest 
vindende var Birthe Smrensen, 
Kolding, med 4 mesterskaber, hun 
vandt alle crawllmbene. Hendes 
klubkammerat Inger Pmrksen blev 
vinder af både 100- og 200 m 
brystsvmmning. De 2 piger var og- 
så med på Koldings to damehold, 

der vandt begge dameholdkapper- 
ne. Det sidste mesterskab i 100 m 
butterfly, blev vundt af Karin 
Stockholm, AGF. 
Jmrn Tmnnov Nielsen, AGF blev 
4-dobbelt mester. Han vandt beg- 
ge brystsvmmningslmbene, 200 m 
butterfly og 400 m medley i ny 
jydsk rekordtid, 5.51.4. Ole Mo- 
gensen, Århus slettede Poul Pe- 
tersens 27 år gamle rekord på 400 
m crawl med tiden 5.05.1. Endelig 
satte Bent Kvist Jensen, Ar- 
hus 1900, ny rekord i 50 m fri + 
50 m bjergning med tiden 1.21.6. 
Kurt Christensen, Aalborg, blev 
vinder af 100 og 200 m crawl og 
så fik jydsk svmmning en ny stor- 
svmmmer på de lange distancer, 
det var den unge Erik Matzen, 
Kolding, der vandt 1500 m crawl i 
den fine tid af 20.50.5. 
Mesterskabet havde haft rekord- 
deltagelse, så fremtiden tegnede 
lyst for jydsk svmmning. 
Danske mesterskaber blev svmm- 
met i Glamsbjerg, Ringe og Oden- 
se på Fyn. I damernes 50 m fri + 
50 m bjergning, byttede nr. 1 og 2 
ved de jydske mesterskaber om på 
placeringerne, så dansk mester 
blev Rita Hansen, AGF, foran Bir- 
git Jacobsen, Esbjerg. I samme 
lob for herrer vandt Bent Kvist 



Jensen, AGF. Af andre placerin- 
ger kan nzvnes, at Inger Pnrksen, 
Kolding, blev nr. 2 i både 100- og 
200 m brystsv~mning, og Birthe 
Sorensen, ligeledes Kolding, blev 
nr. 2 i 400- og 800 m crawl, og nr. 
3 i 100- og 200 m crawl. 
Ved de danske juniormesterskaber 
blev Birthe S~rensen  3-dobbelt 
mester. Hun vandt både 100- 400- 
og 800 m crawl. J ~ r n  T~nnov  
Nielsen, AGF, blev dobbeltmester 
ved at vinde 100- og 200 m bryst- 
svomning. For Birthe var de 3 me- 
sterskaber en speciel glzde, da 
mesterskaberne blev afholdt på 
hendes egen hjemmebane, Kol- 
dings dejlige friluftsbad. 
Mesterskaberne havde rekorddel- 
tagelse, så unionslederne så frem- 
tiden tegne sig lysere for jydsk 
svumning. 

Kolding Sv~mmeklubs dygtige piger, der i 1964 erobrede det danske mesterskab i 
4 x 100 m holdmedley for damer, er fra venstre: Inge Rasmussen, Inger Porksen, 
Britta Petersen og Birthe Smensen. 

Repræsentantskabs- 
modet 1963 
M ~ d e t  i Håndvzrkerforeningen i 
Arhus havde samlet 42 reprzsen- 
tanter fra 19 af unionens 42 for- 
eninger. 
Efter henstilling fra DSLF, havde 
bestyrelsen fremsat forslag om en 
udvidelse af bestyrelsen med et 
medlem, så den fremover skulle 
bestå af en formand, en formand 
for livredningsarbejdet og 4 besty- 
relsesmedlemmer. 
Det nye medlem skulle varetage 
hvervet som sv~mmeleder, og vz- 
re forbindelsesled til DSLF's 
sv~mmeleder. 
Til posten som unionens f0rste 
svnmmeleder, valgtes Poul Mor- 
tensen, Aalborg. 
Poloformanden omtalte den 
Jydsk-Fynske vinterturnering i 
vandpolo, som havde vzret en stor 
succes med 7 deltagenbe hold. Fra 
Jylland deltog AGF, Arhus 1900, 
Esbjerg og Kolding. Turneringen 
blev vundet af OSLF fra Fyn. 
Juniorturneringen i vandpolo hav- 
de vzret gennemfnrt for f ~ r s t e  
gang, og blev vundet af AGF. 
Efter mudet, havde bestyrelsen en 
kort sammenkomst, hvor unions- 
formanden b0d det ny bestyrelses- 
medlem velkommen, efterfulgt af 
ordene - jeg må indrgmme, at jeg 
ikke helt er klar over, hvilke opga- 
ver i unionen du skal dzkke -. Det 
fandt den nyudnzvnte sv~mmele- 

der dog snart selv ud af. Der var 
opgaver nok, og flere kom til i 
årene efter. 
I januar 1964 blev unionens med- 
lemstal opgjort til 12.129 personer, 
fordelt på 42 foreninger. Det var 
41% af DSLF's samlede medlems- 
tal, som var 29.392. 
Ved Århusmesterskaberne den 4. 
marts 1964, satte Bent Kvist Jen- 
sen, Århus 1900, en fornem dansk 
rekord i 50 m fri + 50 m bjerg- 
ning, og med tiden 1.18.6. forbed- 
rede han sin egen gamle rekord 
med 1 112 sek.. 
Af en eller anden grund, havde 
forbundet i 1964 fordelt afviklin- 
gen af de danske indend~rs  me- 
sterskaber til 3 forskellige byer. 
De 6 fnrste l0b skulle sv~mmes i 
Århus sv~mmehal, de 3 nzste i 
Randers nye sv~mmehal ved Ve- 
stervangskolen, og de sidste 3 l0b 
i Lindholmskolens svnmmehal i 
Norresundby. 
Selv om mesterskaberne var pla- 
ceret i Jylland, deltog kun 24 jyd- 
ske svnmmere. Af disse kom de 13 
fra Kolding. Bedste jydske resultat 
opnåede Birthe Sgrensen, Kol- 
ding, med en 2. plads i 400 m 
crawl. I200 m brystsv~mning blev 
man vidne til et sjældent tilfzlde, 
tre svmmmere på samme plads. 
Linda Petersen, Frem Odense, In- 
ger P~rksen  og Britta Petersen, 
begge Kolding, bliver på 3. plad- 
sen noteret for samme tid 3.03.0, 

og dommerne d ~ m m e r  d0dt l0b. 
Forbundsledelsen ville have om- 
sv~mning, men en protest fra 
Frem, med henvisning til, at der 
aftenen fnr var uddelt 2 bronzeme- 
daljer i samme 10b7 bevirkede at 
alle tre piger fik medalje. 
Det skal bemzrkes at 2. afd. af 
DIM, der blev svommet i Randers, 
samtidig var et indvielsesarrange- 
ment for den nye svgmmehal ved 
Vestervangskolen. 
Nye navne dukkede frem, da man 
afviklede de danske juniormester- 
skaber i Gladsaxe, og glzdeligt 
var det, at flere af dem var fra jyd- 
ske klubber. Det var navne som 
Karin Enevoldsen, Esbjerg, der 
vinder 800 m crawl foran Kolding 
pigen, Ella Madsen. 
Britta Petersen, Kolding, vin- 
der 200 m brystsv~mning og Erik 
Matzen, Kolding, bliver dobbelt- 
mester ved at vinde både 400- og 
800 m crawl. 
Ved de danske mesterskaber, der 
blev afholdt i Be l lh~ j  og 
Gladsaxe, fik vi en glzdelig over- 
raskelse. I 4 x 100 m holdmedley 
chokerede pigerne fra Kolding alt 
og alle, ved klart at slå favoritter- 
ne fra Frem og USG med næsten 4 
sek. og vandt dermed det danske 
mesterskab i holdmedley. Det var 
39 år siden, at Kolding sidst havde 
vundet et dansk mesterskab. det 
var i 1925, da Alfred Mejling 
vandt sit 4. danske mesterskab. 



Tidligere i stzvnet, havde Rita 
Hansen, AGF, og Bent Kvist Jen- 
sen, Århus 1900, vundet hver sit 
mesterskab i 50 m fri + 50 m 
bjergning. Af andre gode resulta- 
ter kan nzvnes, at Birthe Snren- 
sen, Kolding, blev nr. 2 i 800 m 
crawl, og nr. 3 i 100-, 200- og 400 
m crawl. At Britta Petersen fra 
samme klub blev nr. 2 i 200 m 
brystsvnmning, og det samme bli- 
ver hendes klubkammerat Erik 
Matzen i 1500 m crawl. Det blev 
også til en 3. plads til Karin Ene- 
voldsen, Esbjerg i 800 m crawl. 
Otte klubber delte de 69 medaljer 
ved jydske seniormesterskaber i 
Struer, men med 27 medaljer, her- 
af de 10 af guld, demonstrerede 
Kolding Svnmmeklub, at den p.t. 
er den fnrende i Jylland. Stzrkest 
markerede Kolding sig hos damer- 
ne, hvor Birthe Snrensen vinder 3 
mesterskaber og Inger Pnrksen og 
Britta Petersen deler mesterska- 
berne i 100- og 200 m brystsvnm- 
ning. Også Birgit Jacobsen, Es- 
bjerg står stzrkt i billedet, hun 
vinder både 100 m crawl og 100 m 
butterfly. Desuden vinder pigerne 
fra Esbjerg 4 x 100 m crawl og 
Kolding pigerne 4 x 100 m hold- 
medley. 
Rita Hansen forsvarede med held 
sine mesterskaber i 100 m ryg- 
crawl og 50 m fri + 50 m bjerg- 
ning. Hos herrene er det Erik 
Matzen, Kolding, og Jnrn Tnnnov 
Nielsen, AGF, der gnr det bedst 
med hver to mesterskaber. 
Mesterskaberne bnd på 3 jydske 
rekorder. Kolding-svnmmerne 
stod for 2 af dem. Erik Matzen 
forbedrede rekorden i 400 m 
crawl med 2,6 sek. til 5.50.9. og 
sammen med Willy Mortensen, 
Erik Mnnster og Preben Thom- 
sen, forbedrede han rekorden i 4 x 
100 m crawl til 4.15.9. Den tredie 
rekord blev sat af Ole Mogensen 
fra Århus 1900, som i 400 m med- 
ley svnmmede på 5.47.0., en for- 
bedring af Jnrn Tnnnov Nielsens 
gamle rekord med 4,4 sek. 
Udspring fra såvel tårn som fra 3 
m vippe, blev vundet af Preben 
Lisbjerg fra Holstebro. 
Koldings enorme fremgang skete 
ikke alene i svnmmedisciplinerne, 
men også i vandpolo. I 1964 vin- 
der Kolding det jydske mesterskab 
for fnrste gang. 
Som det fremgår af foranstående 
har Kolding Svnmmeklub haft en 
enorm fremgang, og en forklaring 

Arne Holdt, Kolding Svommeklubs dyg- 
tige traner og manden bag svmnmer- 
nes imponerende fremgang og mange 
flotte resultater. 

på dette må nok vzre, at man for 
det fnrste, havde fået gode trz-  
ningsforhold, men nok endnu me- 
re, at man i Arne Holdt, havde få- 
et en dygtig trzner. Arne havde i 
mange år, som svnmmer trznet 
hos den kendte trzner i AGF, K. 
V. Mortensen, og havde derfra et 
godt grundlag for en trznerger- 
ning . 

Provinsen-Ksbenhavn 
1964 
Denne match havde man set frem 
til gennem flere år, og håbede på, 
at den kunne gennemfnres i 1965, 
men på opfordring af KSU blev 
unionernes svnmmeledere samlet 
til mnde i efteråret 1964, og det 
lykkedes hurtigt, at få aftalt form 
og indhold af matchen. Den 1. no- 
vember 1964 mndtes de to 
hold.Det kom nok som en overra- 
skelse for de fleste, at provinsen 
sejrede med 158 point mod Knben- 
havns 154 point, og i den knben- 
havnske presse blev det undskyldt 
med, at det knbenhavnske hold i 4 
x 100 m crawl for herrer blev dis- 
kvalificeret for tyvstart.1 den for- 
bindelse er det vzrd at notere, at 
provinsholdet blev noteret for ti- 
den 4.15.6. og k~benhavnerholdet 
for 4.15.8. 
Matchen var en afgjort succes, og 
man var enige om, at såfremt pen- 

gene kunne skaffes, skulle samar- 
bejdet fortszttes. 

Repræsentantskabs- 
madet 1964 
Mndet der foregik i Herning den 
15. november, havde nok det stnr- 
ste fremmnde i unionens histo- 
rie, 47 reprzsentanter fra 26 for- 
eninger, havde givet mnde. 
Devigtigste sager på mndet, var 
nok vedtagelsen af et nyt program 
for juniormesterskaberne og ned- 
szttelse af junioralderen, så den 
fremover fulgte bestemmelserne 
for DJM, d. v. s. 16 år for piger og 
17 år for drenge. Desuden vedta- 
gelsen om at indfnre jydske inden- 
dnrs mesterskaber fra og med 
1965, og med samme program, 
som ved DIM. 
Et forslag fra Kolding, om indfn- 
relse af et mesterskab for svnm- 
mere, der ikke har mulighed for 
trzning i en svnmmehal, skabte 
nogen debat, men man enedes til' 
sidst om, at nedsztte et udvalg, 
der skulle udarbejde programfor- 
slag til sådan et mesterskab, og i 
lnbet af sommeren gennemfnre et 
prnvearrangment . 
Fra poloudvalget blev der fremsat 
forslag om, at spilletiden skulle 
vzre den samme for juniorer som 
for seniorer, og at alle bestemmel- 
ser vedrmrende rejsepuljen for po- 
lohold, skulle bortfalde. Begge 
forslag blev vedtaget. 
Svnmmelederen havde deltaget i 
JSU's trzningslejr i Vejle som in- 
struktnrelev, og med godt udbytte. 
Men med skelen til den fremgang 
svnmmerne i vore nordiske nabo- 
lande havde haft, mente han det 
påkrzvet at udbygge vor egen kur- 
susvirksomhed med supplerende 
kurser for vore trznere på alle ni- 
veauer. Tankerne vandt gehnr i 
bestyrelsen og hos reprzsentan- 
terne, og det blev overladt svnm- 
melederen, at få kurserne arran- 
geret. 
At vzre unionskasserer, var åben- 
bart ikke noget der sled, hverken 
på krop eller sind. Unionen havde 
siden sin start kun haft 3 kassere- 
re, men Erhard Jnrgensen, som nu 
havde beklzdt posten i 14 år, nn- 
skede aflusning, og anbefalede, 
som sin aflnser, klubkammeraten 
Gunnar Snrensen, Aalborg, der 
ensstemmigt blev valgt til posten. 



Kursusvirksomhed 
På et sv0mmelederm~de i DSLF i 
april 1965 stillede JSU's sv~mme- 
leder forslag om, at der på for- 
bundsplan blev arrangeret instruk- 
tion for sv~mmetrzenere på hbjt in- 
ternationalt plan. Han fik stritte 
fra de andre unioners sv~mmele- 
dere, og forbundsledelsen gik ind 
for tanken og lovede, at g0re et 
fors0g i l ~ b e t  af året. Det var så 
meningen, at nogle af vores mest 
fremtrzedende trzenere skulle del- 
tage i et sådant kursus, og senere, 
ved kurser i unionen, viderebringe 
deres nyerhvervede viden til andre 
klubtrzenere. 
Det lykkedes forbundet at engage- 
re den kendte australske sv0mme- 
trzener John Blomfield, som var på 
foredragsturne i Europa, til en 
rzekke kurser, begyndende i K0- 
benhavn, derefter Odense, Kol- 
ding og Århus. Kurserne var enda- 
ges arrangementer og indeholdt 
foredrag, film og praktisk demon- 
stration med lokale sv~mmere. 
Mange klubtrzenere benyttede her 
lejligheden til, at få deres viden 
om sv~mmeteknik udvidet, men 
om alle havde lige stort udbytte af 
kurset, er nok tvivlsomt, da det 
hele foregik på et ret h0jt plan. 
Unionen afholdt selv to Week- 
end-kurser i 1965 med Arne 
Holdt, Kolding, som instruktsr. 
Det ene i Kolding og det andet i 
Randers. Disse kurser var tilrette- 
lagt på en sådan måde, at enhver 
klubtrzner kunne få udbytte af 
det. Skal man tro de udsagn, der 
kom fra deltagerne, havde kurser- 
ne vzret en succes. 

Mesterskaber 1965 
Jydske indend~rs mesterskaber i 
sv~mning blev afviklet i Arhus 
sv~mmehal, og viste to klare ten- 
denser. For det f ~ r s t e ,  at Kolding 
Sv~mmeklub stadig var f ~ r e n d e  i 
Jylland, og for det andet at AGF 
var kommet over en svaghedsperi- 
ode og på vej frem igen. Det blev 
således til 7 mesterskaber til hver 
af de to klubber, men Kolding hav- 
de flest erobrede medaljer, 20 ialt 
mod AGF's 12. 
Der var meget at glzede sig over 
ved disse mesterskaber, således 
blev der sat 4 jydske rekorder. 
Erik Matzen, Kolding, i 200 m 
crawl, 2.17.1, Britta Petersen, Kol- 

Karin Enevoldsen, Esbjerg gratuleres har af JSU's formand Poul Magelund, med 
mesterskabet i 800 m crawl. Nr. 2 blev Birthe Sorensen, Kolding og nr. 3 Birgit 
Jacobsen, Esbjerg. 

ding, i 400 m medley, 6.23.0, Ole 
Mogensen, Århus 1900, i 400 m 
medley, 5.42.1. og den sidste stod 
den kun 14 årige Ejvind Pedersen, 
AGF for, da han forbedrede sin 
egen rekord i 200 m rygcrawl med 
1/10 sek. til 2.29.4. Birthe S ~ r e n -  
sen, Kolding, blev stzevnets mest 
vindende svommer med 3 mester- 
skaber. De danske indend~rs 
mesterskaber 1965 blev, med kun 
fire 3. pladser til jydske sv~mme- 
re, ingen sturre succes. Anderle- 
des gik det ved de danske junior 
mesterskaber, der blev afviklet i 
Kolding den 29. august. Af 14 me- 
sterskaber blev de 8 vundet af jyd- 
ske svmmmere. Mest vindende 
blev Karin Enevoldsen, Esbjerg 
med 3 mesterskaber, 100-, 400- og 
800 m crawl. Erik Matzen, Kol- 
ding fik 2 mesterskaber, Britta Pe- 
tersen, Kolding og Ejvind Peder- 
sen, AGF fik hver et mesterskab 
og i 100 m rygcrawl blev det til 
3-dobbelt jydsk triumf ved Anne- 
grete Nielsen, AGF, som vinder, 
Inge Rasmussen, Kolding, som nr. 
2 og Lone Mortensen, Aalborg, 
som nr. 3. Det blev til ialt 8 guld- 
medaljer, 5 s0lv og 6 bronze, et 
fornemt resultat, der viste, at 
jydsk svomning var på hurtig 
fremmarch. 
Danske seniormesterskaber i Bel- 
lahnj og Gladsaxe gik også fint, 
selv om det kun blev til 2 mester- 
skaber ved .Britta Petersen, Kol- 
ding og Rita Hansen, AGF, så er 

det vzerd at lzgge mzerke til, at 
jydske sv~mmere besatte ikke 
mindre end seks 2. pladser og seks 
3. pladser. 
Bjerringbro friluftsbad dannede 
ramme om de jydske juniorme- 
sterskaber 1965. Overraskende var 
det, at de to danske juniormestre, 
Annagrete Nielsen, AGF og Karin 
Enevoldsen, Esbjerg, blev henvist 
til sekundzre placeringer i 2 af 10- 
bene. Således blev Anne Grete 
henvist til 3. pladsen i 100 m ryg- 
crawl, som vandtes af Inge Ras- 
mussen, Kolding og med 13 årige 
Lone Mortensen fra Aalborg på 2. 
pladsen, og i 100 m crawl blev Ka- 
rin slået af Bodil S. Jensen, Aal- 
borg. Det var ventet, at Kolding 
ville dominere holdkapl~bene. De 
vandt da også 4 x 50 m holdmed- 
ley for både damer og herrer, men 
i 4 x 50 m crawl fik man overra- 
skende 2 nye mestre. Vinder for 
herrer blev AGF og for damer 
Aalborg Sv0mmeklub. Det er 
vzerd at bemnzerke, at jydske ju- 
niormesterskaber 1965 havde re- 
korddeltagelse med ikke mindre 
end 284 startende svomnmere. 
Vojens Svc~rnmeklub stod som 
medarrang~r af de jydske senior- 
mesterskaber, og fik megen ros for 
selve stzevneafviklingen, men nok 
så meget for indkvarteringsarran- 
gementet på ungdomsskolen. 
Kolding Sv~mmeklub blev igen 
mesterskabernes mest vindende 
klub med 9 mesterskaber, og AGF 



understregede fremgangen fra in- 
dendnrs mesterskaberne ved at ta- 
ge 5 mesterskaber. Der blev sat 2 
jydske rekorder under stzvnet, 
begge af svnmmere fra Kolding. 
Den ene var i 4 x 100 m crawl, 
herrer med tiden 4.13.2, og den 
anden af Britta Pedersen i 400 m 
medley, hvor hun forbedrede sin 
egen rekord med 6/10 sek. til 
6.14 .O. 
Det var ikke den helt store overra- 
skelse, at Jurgen Mikkelsen, Es- 
bjerg vandt 100 m crawl i den fine 
tid 1.02.1, men vzrd at bemzrke, 
at de 10 bedste svnmmere i dette 
lnb, alle svnmmede på tider un- 
der 1.04 .O. 

Major K. V. Mortensen 
Med szsonafslutningen 1965, slut- 
tede også en enestående trzner- 
gerning. Major K.V. Mortensen 
havde i mere end en menneskeal- 
der vzret trzner i AGF, og havde 
igennem de mange år opnået strå- 
lende resultater med sine svnmme- 
re, der blandt andet talte en euro- 
pamester, flere olympiadedeltage- 
re og verdensrekordholdere, og et 
utal af danske mestre. 
K.V., som han i det daglige omtal- 
tes, blev stzrket hyldet fra alle si- 
der, da han tog afsked med sin 
gamle klub AGF. 
Også JSU er K.V. en stor tak skyl- 
dig, ikke mindst for hans store 
indsats ved trznings- og instruk- 
turlejrene i Vejle og flere andre 
steder. I 1965 blev disse lejre af- 
holdt for sidste gang, hvilket dog 
ikke skyldes K.V.s ophnr som trz- 
ner, men mere, at nye kursusfor- 
mer havde fået indpas. 

Provinsen-Kobenhavn 
1965 
Med matchen i 1964 i erindring, 
hvor Provinsen kun vandt med 4 
point, var det svzrt at forstå, at 
resultatet i år skulle blive en så 
overbevisende sejr til Provinsen, 
der vandt med 274 point mod 212 
til Knbenhavn. Det skal bemzr- 
kes, at udspring og polo ikke var 
med i programmet denne gang, 
men det forklarer ikke den store 
forskel i styrkeforholdet. Ser vi på 
de enkelte lnb, så viste den stor 
jzvnbyrdighed mellem de to holds 
herrer. Her vinder Provinsen kun 
med 1 point, hvor imod det for da- 

&ren Hansen, Esbjerg, der den 4. sep. 
satte en fornem jjdsk rekord i 1 0 0 m  
butterfly med tiden 1.09.5. 

mernes vedkommende viste, at 
Provinsens damer var blevet vz- 
sentlig stzrkere, de vinder det 
indbyrdes opgnr med 152 point 
mod 91. 
Af provinsholdets 28 svnmmere, 
var de 16 fra Jylland, hvilket klart 
beviste den store fremgang i jydsk 
svnmning i disse år. 

Repræsentantskabs- 
medet 1965 
Mndet havde, udover bestyrelsen 
samlet 30 reprzsentanter fra 18 af 
unionens 44 foreninger. 
Sturst debat skabte bestyrelsens 
forslag til revision af JSU's love 
og bestemmelser, men efter megen 
snakken frem og tilbage, blev de 
vedtaget. 
Svnmmelederen oplyste, at der ik- 
ke kommer flere penge fra DSLF 
til instruktionskurser, så man 
fremover må indstille sig på, at 
klubberne selv må betale for de 
trznere, de sender på kursus, men 
da uddannelse er så vigtigt for 
fremgang i klubberne, vil penge 
til kurser vzre en god investering 
for klubberne. 
Ole Bjerregaard, Randers efterly- 
ste kursus for svnmmere, men fik i 
stedet opskriften på, hvordan man 
i Aalborg havde Inst det problem, 
ved etablering af 8 dages t rz-  
ningslejr på klubplan i Aalborg 
Friluftsbad, hvor alle deltagerne 
var samlet hele dngnet og trznede 
to gange om dagen. Aalborg 
Svnmmeklub påtznkte i 1966, at 
arrangere en lignende træningslejr 
ved et eller andet bad i Norge. 

Jydsk-fynsk 
vandpoloturnering 
Turneringen, der blev startet i 
1964-63, på initiativ af Ole Lam- 
bert, Kolding, blev for fjerde gang 
vundet af OSLF og for fjerde 
gang med AGF på 2. pladsen. 
Turneringen, der var blevet en 
success, havde nu fået officiel an- 
erkendelse som kvalifikationstur- 
nering til DIM, og man håbede, at 
turneringen med tiden måtte ud- 
vikle sig til en regulzr del af dan- 
marksturneringen. 

Livredningsarbej det 
Livredningsarbejdet var og er ik- 
ke noget, der har mediernes bevå- 
genhed, men det er en vigtig del 
af svnmmeidrzttens arbejde. Den 
stnrste del af arbejdet foregår ude 
i klubberne, hvor mange hundrede 
klubledere szsonen igennem ar- 
bejder på, at udbrede kendskabet 
til svnmning og livredning, og bi- 
stå med instruktion og som dom- 
mere ved prnveaflzggelserne. Alt 
dette ville vzre vanskeligt at kla- 
re, hvis ikke der stod en organisa- 
tion bag. 
Derfor er det vigtigt, at have dyg- 
tige og interesserede folk i ledel- 
sen af livredningsselskabet og 
unionernes livredningsudvalg, 
som gennem råd, vejledning og 
kursusvirksomhed, kan bibringe 
klublederne den fornndne indsigt 
i reglerne for livredningsarbejdet, 
og viden om livredningsnvelser- 
nes teoretiske og praktiske udfn- 
relse. 
En stor opgave for livredningssel- 
skaber bestod i,  at få etableret 
svnmmeundervisning de steder, 
hvor noget sådan ikke fandtes. 
Hertil havde man jo, som tidligere 
omtalt, forsngt sig med udsendel- 
se af vandrelzrere, og med en så- 
dan success, at man i lnbet af nog- 
le år, havde udvidet staben af van- 
drelzrere. Udover elementzr 
svnmmeundervisning, havde disse 
vandrelzrere også til opgave, at 
arrangere livredningsdemonstrati- 
oner og mindre kurser. 
Af beretningerne kan man se, at 
der blev arbejdet godt rundt om i 
klubberne, og at der ligefrem var 
opstået konkurrence mellem klub- 
berne om, hvem der kunne prz-  
stere flest prnveaflzggelser i 10- 
bet af et år. Antallet af prnveaf- 
lzggelser varierede fra år til år, 



hvilket for en stor del skyldtes det 
skiftende vejrlig. 
På gode somre kunne antallet af 
aflagte prnver stige til anselige 
hnjder, modsat somre med meget 
dårligt vejr, hvor antallet kunne 
vzre beskzmmende lavt. Således 
var antallet af aflagte prnver i åre- 
ne 1952, 53 og 54 med våde og 
kolde somre, betydeligt lavere end 
både fnr og efter, hvor man havde 
haft gode og varme somre, For 
eks. blev der i 1954 kun aflagt ialt 
582 prnver mod 927 prnver i 1955. 
Aalborg Svnmmeklub havde i 
mange år vzret den flittigst arbej- 
dende klub i Jylland, men i 1952 
var det Viborg, der overtog fnrste- 
pladsen, og med 2 undtagelser 
nzr, holdt den sig der de nzste 10 
år, hvorefter Esbjerg overtog rol- 
len som flittigst arbejdende klub 
for livredningssagen. 
Antallet af aflagte frisvnmmerprn- 
ver holder sig nogenlunde kon- 
stant i perioden 1950 til 1966, på 
mellem 440 til 500, hvorimod der 
er stnrre variation i antallet af af- 
lagte bjzrgeprnver, fra 370 til 
600. Glzdelig er det, at den svz- 
reste af prnverne, livredderprnven 
steg fra år til år. Spåledes blev der 
i 1950 aflagt 138 livredderprnver, i 
1966 var tallet steget til 309. 
Selv om der i de fleste klubber 
blev udfnrt et stort arbejde for liv- 
redningssagen, var der dog steder, 
hvor dette arbejde enten ikke var 
sat igang, var gået i stå eller havde 
en meget lav prioritering. Det var 
dog ikke sikkert, at det var ledel- 
serne i disse klubber, der var no- 
get galt med, det kunne også vzre, 
at man ikke havde ordentlige for- 
hold, at arbejde under, eller at de 
kommunale myndigheder ikke 
havde den rette forståelse for ar- 
bejdets betydning. 
Dansk Livrednings Forbund ud- 
satte hvert år pokaler og przmie- 
skjolde, der tildeltes de klubber, 
der opnåede flest point for aflagte 
prnver. Der blev givet 5 point for 
en livredderpr., 2 point for en 
bjzrgepr. og 112 point for en fri- 
svnmmerprnve. I 1948 vandt Aal- 
borg Svnmmeklub DLFS vandre- 
pokal for 6. gang, og dermed til 
ejendom. I 1964 vandt Esbjerg 
Svnmmeklub bankdirektnr Ing- 
holts vandrepokal for 5. gang og 
dermed til ejendom. Disse pokaler 
blev givet for bedste landsresultat. 
"Margrethebzgeret", der blev gi- 
vet for bedste landsresultat i aflag- 

Esbjergs pokalst~vne 1965. Klubbens formand Thorkild Hansen overr~kker  her 
pokalen til Esbjerg-pigerne, $v. Lene Sejrup, Karla Enevoldsen, Karin Enevold- 
sen og Birgit Jacobsen, for sejren i 4 x 100 m crawl. 

te bjzrgeprnver, blev i 5 år, fra 
1962 - 1966 vundet af Esbjerg 
Svnmmeklub og 2 gange af Års 
Svnmmeklub, 1959 og 1960. Disse 
resultater vidnede om en stor og 
dygtig indsats for livredningssa- 
gen. 
Overbademester Niels Bzk, Aal- 
borg, bestod i 1966, som den fnr- 
ste i Jylland, livredderprnven for 
25. gang, og blev hzdret af både 
Livredningsforbundet og af JSU. 
Et ikke ubegrundet håb om endnu 
bedre resultater i fremtiden, skal 
ses i lyset af, at man mange steder 
havde planer klar til bygning af 
svnmmehaller, og når disse stod 
fzrdige, ville man ikke lzngere 
vzre afhzngige af vejret, men 
kunne arbejde med livredning he- 
le året. 

1966-1970 
Kursusvirksomhed 
På DSLFS reprzsentantskabsmn- 
de i april 1966, opfordrede den 
jydske svnmmeldeder forbundet 
til, at gå med i et samarbejde om 
en mere struktureret uddannelse 
af vore instruktnrer på alle ni- 
veauer. Dette mente forbundsfor- 
manden ikke kunne vzre forbun- 
dets opgave, det måtte klubberne 
selv klare. I JSU var vi af en an- 
den mening, og når forbundet ikke 

ville vzre med, måtte vi, i samar- 
bejde med klubberne, selv klare 
opgaven. Svnmmelederen erkend- 
te, at, han ikke selv havde den for- 
nndne ekspertise på området, men 
at han kendte en, som sikkert ger- 
ne ville hjzlpe. Det var trzneren i 
Kristiansand i Norge, der havde 
vzret med i opbygningen af Norsk 
Svnmmeforbunds uddannelsessy- 
stem. Desvzrre kunne J,SU ikke få 
del i instruktionspengene fra DIF, 
dem skulle forbundet selv bruge 
til et kursus med den kendte hol- 
landske chefinstruktnr Rob. Kerk- 
hoven. Dette kursus lå dog på et 
så hnjt et plan, at kun få trznere 
ville få udbytte af det. 
I JSU fik man dog skaffet midler 
til afholdelse af et weekendkur- 
sus, og den 30. april-l. maj samle- 
des 40 klubinstruktnrer fra hele 
Jylland i Vestervangsskolen i Ran- 
ders, hvor de i 2 dage fra morgen 
til aften, gennem teori, film og 
praktisk demonstration, fik mange 
gode tips af den norske forbunds- 
instruktnr Kjeld Erik Eriksen. 

Mesterskaber 
Jydske indendnrsmesterskaberne 
blev afholdt i G1.Lindholm sko- 
lens svnmmehnal, og bnd på ikke 
fzrre end 7 jydske rekorder. Ej- 
vind Pedersen, AGF stod for 3 af 



rekorderne, 100 m crawl 1.00.7, 
200 m rygcrawl 2.28.2 og 400 m 
medley 5.35.6. Jannie Peitersen, 
AGF satte rekord i 100 butter- 
fly 1.22.9, Britta Pedersen, Kol- 
ding i 400 m medley 6.12.3, Erik 
Matzen, Kolding i 200 m butterfly 
2.41.9, hvilket var en overraskelse, 
da han slog favoritten Jmrn Tmnnov 
Nielsen, AGF. En anden overra- 
skelse var, at favoritten i 100 m 
rygcrawl Anne Grete Nielsen, 
AGF også blev slået, her af den 
kun 14 årige Lone Mortensen, 
Aalborg Svmmmeklub, tider- 
ne 1.18.4 og for Anne Grete 1.19.0. 
Dansk indendmrsmesterskaberne 
blev afviklet i Århus svmmmehal 
den 23.-24. april, og kun en jydsk 
svmmmer formåede at komme 
mverst på sejrsskalen. Det var 
Britta Pedersen, Kolding, der i 
200 m brystsvmmning kom fmrst i 
mål. Der udover blev det til tre 2. 
pladser ved Anne Grete Nielsen, 
AGF i 100 m rygcrawl, ved Ejvind 
Pedersen, AGF i 200 m rygcrawl 
og ved Jmrn Tmnnov Nielsen, AGF 
i 200 m brystsvmmning. Endvidere 
tre 3. pladser ved Lone Morten- 
sen, Aalborg i rygcrawl, Birthe 
Smrensen, Kolding i 400 m crawl, 
og Koldings damehold i 4 x 100 m 
holdm'edley. 
Ved de nordiske juniormesterska- 
ber i Ronneby i Sverige deltog 4 
jydske svmmmere, Karin Enevold- 
sen, Esbjerg, Lone Mortensen, 
Aalborg, Anne Grete Nielsen og 
Ejvind Pedersen, begge fra AGF. 
Selv om det ikke blev til medalje- 
placeringer, så havde de danske 
deltagere andet at kzempe for, 
nemlig en plads på det danske 
landshold, der ugen efter skulle til 
Island. 
Kun 10 svmmmere var med på tu- 
ren til Island, og af dem var de 3 
fra Jylland. Det var Britta Peder- 
sen, Kolding, Lone Mortensen, 
Aalborg og Ejvind Pedersen, 
AGF. Alle tre gjorde deres pligt, 
ved at vinde de lmb de var sat ud i,  
og var derved medvirkende til, at 
Danmark sejrede over island med 
46 oint mod 34. 
Danske Mesterskaber i Gladsaxe 
viste, at jydsk svmmning virkelig 
var på fremmarch. 5 mesterska- 
ber, ni 2. pladser og fem 3. plad- 
ser var et udmzerket resultat af de 
4 dages anstrengelser. Vi er nu in- 
de i en udvikling, hvor en udfmrlig 
omtale af alle de danske mester- 
skaber, hjemfmrt af jydske svmm- 

Poul Hgjbjerg, Aalborg fik i 1965 sin 
guldnål og i 1966 vandt han det danske 
mesterskab i 50 m fri i- 50 m bjerg- 
ning. 

mere, vil blive for pladskrzevende, 
så man henvises til at se bag i bo- 
gen i oversigten over danske me- 
stre. kun szerlige przestationer vil 
blive fremhzevet, uanset placerin- 
ger, og her vil det vzere på sin 
plads, at fremhzeve Britta Peder- 
sen, Kolding, som foruden at blive 
dobbeltmester i brystsvmmning, 
også szetter dansk rekord på 100 
meteren i tiden 1.23.5, og sammen 
med klubkammeraterne Inge Ras- 
mussen, Lene Nordenbzek og Ella 
Madsen, szetter dansk rekord i 4 x 
100 m holdmedley, tiden 5.21.4. 
Jydske seniormesterskaber blev 
afviklet i Aalborg under de mest 
ugunstige vejrforhold, med regn 
og blæst. Alligevel blev der sat 7 
jydske rekorder. Britta Pedersen, 
Kolding stod for 2 af rekordfor- 
bedringerne, i 100 m butterfly med 
tiden 1.23.6 og i 400 m medley 
med tiden 6.12.3. Ejvind Peder- 
sen, AGF vandt 400 m medley i 
rekordtiden 5.48.4 og Kurt Ras- 
mussen, AGF forbedre rekorden i 
200 m brystsvmmning til 2.51.2. 
Den stmrste rekordforbedring stod 
Jmrn Tmnnov Nielsen, AGF for, da 
han kappede 12 sek. af tiden i 200 
m butterfly til 2.44.0. Endelig sat- 
te Esbjergs damer rekord i 4 x 100 
m crawl, 4.54.6 og AGF's herrer i 
4 x 100 m medley med ti- 
den 4.50.0. Det må lige bemzerkes, 
at det var langbane, der blev 
smmmmet på. 
Poul Hmjbjerg, Aalborg vandt 50 
m fri + 50 m bjergning, og der- 
med både det danske- og det jyd- 
ske mesterskab. 14 årige Lone 
Mortensen, Aalborg vinder sit 

fmrste mesterskab, ved at vin- 
de 100 m rygcrawl foran favoritten 
Inge Rasmussen, Kolding. 
Danske juniormesterskaber 1966 
blev den helt store triumf for 
jydsk svmmning. Af 19 mulige ero- 
brede jydske svmmmere 12 mester- 
skaber. Karin Enevoldsen, Es- 
bjerg og Ejvind Pedersen, AGF 
var mesterskabernes suverzent 
bedste svmmmere, med hver 4 me- 
sterskaber. Karin vandt 100-, 400- 
og 800 m crawl samt 100 m butter- 
fly, og Ejvind 100 m rygcrawl og 
200 m medley. De samme 2 dici- 
pliner for damer vandtes af Anne 
Grete Nielsen, AGF. Finn Harvig 
Nielsen, Esbjerg vandt 100 m 
brystsvmmning, og endelig vandt 
Christian Rmnn Jensen, AGF ud- 
spring fra 3 m vippen. Der udover 
blev det til tre 2. pladser ved An- 
ne Marie Rasmussen, Randers 
Neptun i 100 m brystsvmmning, 
Lone Mortensen, Aalborg i 100 m 
rygcrawl og Ejvind Pedersen i 100 
m crawl. Dertil skal lzegges 4 
bronzemedaljer. 

Provinsen-Kebenhavn 
Det blev endnu en gang en overbe- 
visende sejr til provinsholdet med 
147 point mod 120. Det fortzeller 
noget om JSU's fremgang, at af 
provinsholdets 28 deltagere, var 
de 17 fra Jylland. 

Repræsentantskabs- 
medet 1966 
Det var en glad formand, der på 
mmdet kunne berette om de mange 
fine resultater i årets lmb, og at 
der var udsigt til fortsat fremgang 
for jydsk svmmmeidrzet. Af polo- 
formanden beretning fremgik det, 
at AGF havde vundet det jydske 
mesterskab 1966, og at 2 af klub- 
bens spillere havde vzeret udtaget 
til landsholdet, og begge havde 
gjort det godt i en landskamp mod 
Tyskland. De 2 spillere var Asger 
Nielsen og Jmrn Tmnnov Nielsen. 
Polo var atter på vej frem. Der 
havde deltaget 5 klubber i mester- 
rzekken. Foruden AGF var det 
Kolding, Esbjerg, Århus 1900 og 
Aalborg. I A-rækken havde der 
deltaget 6 klubber, og Silkeborg 
havde vundet denne rzekke. Ju- 
niorturneringen var endnu lidt 
tyndt besat med kun 4 hold. Kol- 



ding vandt juniormesterskabet. 
Formanden kunne også oplyse, at 
vinterturneringen, som havde kort 
i nogle år, nu var aflnst af en dan- 
marksturnering. 
Et forslag fra AGF medfnrte et 
stort teknisk fremskridt. Det blev 
nemlig vedtaget, at vandtempera- 
tuiren ved JSU's arrangementer, 
fremover ikke måtte vzere lavere 
end 18" C. 
IH-mesterskaberne (mesterskaber 
for ikke haltrznende klubbers 
svnmmere), som havde knrt et par 
år, blev nu optaget i JSU's regler 
og bestemmelser. Der havde vzret 
god tilslutning til disse mesterska- 
ber, hvor snvmmere med lige vil- 
kår for trzening kunne konkurrere 
mod hinanden. 

Jubilæumsåret 1967 
I anledning af JSU's 50 års jubilz- 
um, blev der i lnbet af foråret af- 
holdt flere bestyrelsesmnder, hvor 
programmet for festlighederne 
blev planlagt. Selve festen skulle 
vzere på stiftelsesdagen den 15 ju- 
li, som det år faldt så heldigt, at 
det var en lnrdag. Det var også be- 
sluttet, at jydske seniormesterska- 
ber skulle afholdes samme week- 
end, og sportslig markere jubilz- 
et. 

Mesterskaber 
Sportsligt blev jubilzumsåret i det 
store og hele et godt år. Ved DIM i 
Odense vandt jydske svnmmere 2 
mesterskaber. Jnrn T~nnov  Niel- 
sen, AGF og Britta Pedersen, Kol- 
ding vinder 200 m brystsvnmning 
for henholdsvis herrer og damer. 
Det blev til snlvmedaljer til Lone 
Mortensen, Aalborg, Karin Ene- 
voldsen, Esbjerg, Anne Grete 
Nielsen, AGF og til Ejvind Peder- 
sen, AGF. Yderligere blev der ero- 
bret 6 bronzemedaljer, og her er 
{et vzerd at bemzrke, at "Speed", 
Arhus erobrede bronze ved det 
fnrste DIM i synkronsvnmning. 
Jydske indendnrs mesterskaber i 
Haderslevs nye svnmmehal, blev 
for Ejvind Pedersen, AGF og Ka- 
rin Enevoldsen, Esbjerg, en sand 
triumf med henholdsvis 5- og 4 
mesterskaber. Karin vandt 100-, 
200- og 400 m crawl, samt 100 m 
bytterfly. Ejvind vandt alt, hvad 
han stillede op i,  100-, 200- og 400 
m crawl, 200 m rygcrawl, og 200 

Kolding Sv0mmeklub.s danske juniormest 
res succes Ole Lambert. 

m medley. Jnrn Tnnnov Nielsen, 
AGF satte jydsk rekord i 200 m 
butterfly, 2.39.2, og han var med 
på AGFS hold i 4 x 100 m hold- 
medley, som med tiden 4.39.8 og- 
så satte jydsk rekord. 
Kun 3 gange tidligere i unionens 
historie, har jydske svnmmere i et 
år erobret mere end 4 danske me- 
sterskaber, med 7 som det hnjeste. 
Om det skulle vzere svnmmernes 
gave til unionen, er svzert at sige, 
men en kendsgerning er det, at fra 
og med jubilzumsåret, blev dette 
forhold radikalt zndret. Fra 2 i 
1965 og 5 i 1966 blev det til 9 me- 
sterskaber i 1967. Hvem mestrene 
var, kan ses bag i statistikken, 
men vzerd at bemzerke er, at Kurt 
Rasmussen, AGF og Inge Rasmus- 
sen, Kolding, bege bliver dobbelt- 
mestere, at Randers Neptun ef- 
ter 25 års forlnb, igen vinder et 
dansk mesterskab, denne gang ved 
Anne Marie Rasmussen i 100 m 
brystsvnmning, samme diciplin, 
men halve distance af Anders 
Poulsens i 1942. Der blev opnået 
mange andre flotte resultater, 14 
snlvmedaljer og 9 bronzemedal- 
jer. Unge Ejvind Pedersen, AGF 
vandt alene 4 snlvmedaljer. Det 
blev dobbeltsejre i 100- og 200 m 
rygcrawl, damer ved, at Lone 
Mortensen, Aalborg og Pia Holdt 
AGF, besatte 2. pladserne i de to 
lnb, og i 100 m brystsvnmning ved 

re i vandpolo 1967 og th. manden bag de- 

Britta Pedersen, Kolding. Ved 
DJM i Kolding erobrede de jydske 
svnmmere 12 medaljer, og de 3 af 
dem af guld. Det var i 100 m ryg- 
crawl ved Lone Mortensen, Aal- 
borg, her blev Pia Holdt AGF nr. 
2, Finn Hartvig Nielsen, Esjbjerg 
vandt 200 m brystsvnmning og 
Koldings piger 4 x 100 m hold- 

' medley. 
Endnu et dansk juniormesterskab 
tilfaldt Kolding Svnmmeklub, da 
klubbens juniorhold i polo i den 
afgnrende match i Odense besejre- 
de OSLF med 2-1. Holdene var 
meget jævnbyrdige, men en bedre 
holdteknik afgjorde sejren til Kol- 
dings fordel. 

Kursusvirksomhed 
Behovet for uddannelse af svnm- 
meinstruktnrer var fortsat stort, 
ikke alene i Jylland, men også i de 
andre unioner. Det blev tydelig- 
gjort, da JSU indbnd til et kursus 
over en uge, fra den 26. juni til 
den 1. juli i Haderslev, under le- 
delse af den norske instruktnr 
Kjeld Erik Eriksen. Fra unionerne 
på Sjzelland, Fyn og Lolland-Fal- 
ster, var der kommet anmodning 
om, at nogle få af disse unioners 
bedste trznere måtte deltage i 
kurset. Anmodningen blev imnde- 
kommet, og den 26. juni samle- 
des 15 af de fire unioners bedste 



trznere til et ugelangt kursus, af 
en art og et indhold man ikke tidli- 
gere havde oplevet her i Danmark. 
Kurset omfattede alle grene inden 
for konkurrencesv0mning, så som 
start, vending, sv~mmetiknik, trz-  
ningslzre og trzningsoplzg, og i 
emnerne anatomi og bevzgelses- 
l z re  blev kuristerne undervist af 
lzge Ravn, Haderslev. 
Kursusdeltagerne gav uidtryk for 
stor tilfredshed med kurset, og at 
det burde fnlges op. DSLF7s ledel- 
se var fotsat ikke interesseret i at 
påtage sig opgaven, men hvis man 
fra DSLF's side også fremover vil- 
le yde ~konimisk s t ~ t t e ,  ville 
JSU's sv~mmeleder gerne fortszt- 
te som kursusarrang~r for danske 
sv0mmeklubber. - 

Jubilæumsfesten og 
Jydske Mesterskaber 
L ~ r d a g  den 15. luli kl. 12.00, sam- 
ledes bestyrelsen med fruer til et 
let anretning på "Palz" i Viborg, 
og kl. 14.00 samme sted afholdtes 
reception, hvortil indfandt sig 40 
gzster, repræsenterende forbund, 
unioner, idrztssamvirket i Viborg 
og indehavere af unionens zres- 
nål. 
Efter receptionen tog man direkte 
til Viborgs nye friluftsbad, hvor 
mesterskaberne skulle afvikles 
l ~ r d a g  og sundag. Mesterskaber- 
ne, som var begunstiget af godt 
vejr, b0d på flere spzndende l0b. 
I 400 mcrawl, herrer måtte der 
dommerafg~relse til f ~ r  mestren 
kunne kåres. Ejvind Pedersen, 
AGF og Erik Matzen, Kolding fin 
noteret sammt tid 4.44.9 men 
domrnerafg~relsen faldt ud til for- 

' 
del for Ejvind. AGF havde igen 
overtaget pladsen, som mest vin- 
dende klub med 10 mesterskaber, 
Kolding med 4 og Esbjerg med 3, 
Viborg og Nord fra N~rresundby 
fik hver et mesterskab. 
Ved jubilzumsfesten l0rdag aften 
på "Palz" i Viborg, deltog for- 
uden en del indbudte gzster også 
mange forenignsledere, som her 
benyttede lejligheden til et hygge- 
lit samvzr med gamle sportskame- 
rater. Ialt deltog der 92 personer i 
festmiddagen. I mange taler, bl.a. 
af Viborgs borgmester Ringgard 
Christensen og DSLF's formand 
Frede Borre, blev unionen og dens 
foreninger stzrkt hyldet for det 
store arbejder der gennem de 50 
år var udfnrt for svmmmeidrzten i 

Bestyrelsen i jubil~umsåret  1967. Forrest $v. Kristen Overmark Larsen, forman- 
den Poul Magelund og Borge Rosendahl. Bagerst $v. Erik Kjeldsen, Gunnar S0- 
rensen og Poul Mortensen. 

Jylland. Efter festmiddagen Sam- te1 "Australia", Vejle, havde sam- 
ledes deltagerne med de aktive let 44 reprzsentanter fra 24 for- 
sv~mmere til dans og mutre ind- eninger. Bestyrelsen havde frem- 
slag, og kl. 11.30 sluttede en dejlig sat 2 meget vzsentlige forslag, 
dag, der på en vzrdig måde, havde som reprzsentantskabet skulle ta- 
markeret unionens 50 års jubilz- ge stilling til. Det fnrste, som gik 
umsdag. ud på at flytte unionens reprzsen- 

tantskabsm~de fra november må- 
Ungdomsstævne 
i Randers 
I Randers Neptun havde man fået 
den gode ide, at arrangere ung- 
domsstzvne, opdelt i aldersgrup- 
per. Ældste gruppe f ~ d t  1950, nz -  
ste gruppe fndt 1951152 og yngste 
gruppe fodt 1953 eller senere. Ide- 
en var ikke ny, men det var f ~ r s t e  
gang, at en dansk klub vovede sig 
ud i et så omfattende arrangement. 
Stzvnet blev en meget stor succes, 
og de 14 deltagende klubber, hav- 
de kun rosende ord tilovers til de 
mange ledere i Randers Neptun, 
som havde u d f ~ r t  et kzmpearbej- 
de både for og under stzvnet. 

Provinsen-Ksbenhavn 
For 4. gang m ~ d t e s  de to hold til 
den årlige match, og for 4. gang 
med en sejr til provinsholdet på 
146 point mod 120. Af provinshol- 
dets 25 deltagere, var de 14 fra 
JSU, og gennem deres indsats var 
de stzrkt medvirkende til Provin- 
sens store sejr. 

Repræsentantskabs- 
msdet 1967 
M ~ d e t  den 19. november på ho- 

ned, så det i stedet blev afholdet 
den fnrste s ~ n d a g  i marts, blev 
enstemmigt vedtaget. Det andet 
forslag, som gik ud på en omlzg- 
ning af kontingentopkrzvningen 
og en kontigentforh~jelse, blev 
udskudt til dr~f te lse  på reprzsen- 
tantskabsm~det i marts nzste år. 
Bestyrelsen fik 2 nye medlemmer 
indvalgt på dette m ~ d e .  Overmark 
Larsen, Herning og Erik Kjeld- 
sen, Viborg nnskede at fratrzde, 
og i deres sted valgte man til po- 
sten som sekretzr Knud J~rgen-  
sen, AGF og til posten som liv- 
redningsformand, Kai Holm, Vi- 
borg. 

Repræsentantskabs- 
msdet 1968 
Der var flere indlysende grunde 
til, at man havde flyttet m ~ d e t  til 
fmst på året. Man kunne nu fdge  
kalenderåret på mange områder, 
som f.eks. regnskab, statistikker, 
beretninger m.m. En anden vz- 
sentlig grund var, at man nu kun- 
ne drnfte mange af de ting, der 
skulle behandles på forbundet re- 
przsentantskabsmode og derved 
g ~ r e  unionens reprzsentaner bed- 
re rustet, til at forhandle på unio- 
nens vegne. 



M ~ d e t  blev holdt den 3. marts på 
"Palz" i Viborg, og havde sam- 
let 34 reprzsentanter fra 17 klub- 
ber. . 
F0r formanden Poul Magelund fik 
lov af aflægge beretning, fik 
sv~mmelederen ordet, og overrak- 
te Poul Magelund unionens zre-  
stegn, som tak for hans store ar- 
bejde gennem 25 år i JSU's besty- 
relse. 
Efter 14 år på posten. som polole- 
der, ~ n s k e d e  Bnrge Rosendahl at 
blive a f l ~ s t .  Som tak for sit store 
arbejde fik Bmge Rosendahl til- 
delt unionens zresnål. 
Også Ovarmark Larsen og Erik 
Kjeldsen, som var trådt ud af be- 
styrelsen året får, fik tildelt unio- 
nens zresnål for fortjenstfuldt ar- 
bejde for unionen. 
Nyvalgt til posten som pololeder 
blev Ole Lambert, Kolding. Fra 
bestyrelsen forelå nu forslag til 
nye regler for medlemskontingen- 
tet. Forslaget blev d r ~ f t e t  meget 
indgående, og der blev stillet flere 
zndringsforslag. Til sidst enedes 
man om et forslag, gående ud på, 
at hvert medlem betalte kr. 150.00 
plus kr. 200,OO pr. påbegyndt 200 
medlemmer i klubberne, dog h0- 
jest kr. 550,OO. 
Som en f ~ l g e  af kontingentforsla- 
get, zndrede man også klubbernes 
reprzsentation ved unionens re- 
przsentantskabsm~de. Fremover 
kunne klubberne nu m0de med 1 
stemme plus 1 stemme for hvert 
antal 100 medlemmer, max. 5 
stemmer pr. klub. 
Det blev på m ~ d e t  vedtaget, at der 
i lighed med polo, skulle nedszt- 
tes et svmmmeudvalg, med sv0m- 
melederen som formand. Ligele- 
des blev det vedtaget, at der frem- 
over skulle stilles kvalifikati- 
onskrav for deltagelse i unionens 
mesterskaber. Forbundet havde 
indfort lignende krav allerede i 
1967. 

Sportslige 
begivenheder 1968 
Landsdelsmatchen 
Jylland - Slesvig-Holsten. 
Matchen blev afviklet den 31. 
marts i Flensburg, og endte med 
en overbevisende sejr til Jylland 
på 113 point mod 82. Af de 16 l0b, 
matchen indeholdt, vandt de jyd- 
ske sv~mmere de 11. 

Ejvind Pedersen, AGF, var med 5 danske mesterskaber og 26 danske rekorder, så 
godt som sikker, på at komme med til OL i Mexico. 

Uddannelse af 
instrukterer og trænere 
JSU havde gennem flere år påpe- 
get n~dvendigheden af, at instruk- 
t0r- og trzneruddannelse blev lagt 
i faste rammer, og at det ikke var 
en opgave en enkelt union kunne 
klare i det lange l0b. Endelig på 
forbundets reprzsentantskabsm0- 
de i april 1968 gik forbundsledel- 
sen med på tanken, og forbundets 
svc~mmelder skulle sammen med 
unionernes sv~mmeledere og nog- 
le af de beste trznere, udarbejde 
retningslinierne for en fremtidig 
uddannelsesstruktur. Man blev 
enige om en uddannelsesform i 3 
trin, kursus I ,  II, og III og en årlig 
trznerkonferencen en forbundsop- 
gave. 

Mesterskaber og OL 
Som altid, når der skal afholdes 
olympiske lege, er det store 
sp~rgsmål blandt svnmmere og le- 
dere. Hvor mange vil v i r e  kvalifi- 
cerede til deltagelse, og hvor man- 
ge kommer af sted? Af de jydske 

sv~mmere,  stillede man de stnrste 
forventninger til Ejvind Pedersen, 
AGF, som i de sidste par år, under 
Arne Holdts trzning, havde gjort 
enorme fremskridt. Hvordan ville 
hans fortsatte udvikling vzre, vil- 
le han opnå kvalifikationskravene, 
ville han finde nåde for de strznge 
dommere i olympisk komite. En 
måde, hvorpå man kunne tiltrzkke 
sig olympisk komites opmzrk- 
somhed var, at sztte så mange re- 
korder som muligt. Det skal siges, 
at Ejvind i perioden op til OL, 
flittigt benyttede sig af metoden. 
Han satte rekord i nzsten alle de 
stzvner han deltog i, og i l ~ b e t  af 
1968 blev det til ikke mindre end 
29 danske rekorder. 
Der blev dog ikke sat rekorder ved 
de jydske indendurs medsterska- 
ber, hvor AGF vandt 11 af 16 muli- 
ge mesterskaber, og i 5 af dem 
med Ejvind som individuel sejr- 
herrer. S t ~ r s t e  overraskelse fik 
man i 100-og 200 m crawl, hvor 
den kun 12 årige Susanne 0 rn -  
s t r ~ m ,  AGF slog sin noget zldre 
klubkammerat Anne Grete Niel- 
sen, og vinder sine f ~ r s t e  to me- 
sterskaber. Mesterskaberne der 



blev svnmmet i Vestervangsskolen 
i Randers, havde deltagelse fra 11 
klubber, hvilket var meget fint, i 
betragtning af, hvor få sv~mme- 
haller, der fandtes i Jylland. 
Heller ikke ved DIM i Odense 
blev der sat danske rekorder. Den 
mest vindende sv~mmer blev, ikke 
uventet, Ejvind Pedersen, AGF. 
Foruden alle 3 c rawl l~b  vandt han 
også 200 m rygcrawl. Britta Pe- 
dersen, Kolding vandt 200 m 
brystsv~mning og Anne Grete 
Nielsen, AGF 100 m rygsv~mning. 
I 4 x 100 m holdmedley, damer, 
blev favoritterne fra Kolding Og AGFS rekordhold i 400 m holdmedley: Fra venstre Ejvind Pedersen, Peter Bsrge- 
Frem Odense overraskende slået sen, J0rn Nielsen og Kurt Rasmussen. 
af de fire piger fra Randers Nep- 
tun, Birgit @rum, Solveig Sch- 
midt, Anne Marie Rasmussen og damer og herrer og Lars i 200 m dersen, AGF. På 100 m blev rekor- 
Vibeke Andersen, som hermed brystsv~mning. Endelig var der den 0.57.4 og på 200 m 2.08.1. 
vinder deres f ~ r s t e  holdmester- tvillingerne fra Kolding, Kirsten Ved de jydske mesterskaber, der 
skab. Samme hold satte senere, og Lisbehth Juhl, der sammen blev afviklet i Skives 50 m bassin, 
ved sv0mmeklubben Vest's stzvne med klubkammeraterne helen satte Ejvind Pedersen dansk re- 
den 26. maj, dansk kortbanere- Rossen og Marianne Johansen kord i 400 m crawl med ti- 
kord i 4 x 100 m holdmedley, med vandt 4 x 100 m holdmedley. Sam- den 4.37.1 og jydsk rekord i 400 m 
den meget fine tid 5.14 .O. me diciplin for drenge blev vundet medley, 5.12.2. Samtlige mester- 
Medaljeh~sten ved den danske ju- af Aalborg Sv0mmeklub ved Lars skaber for herrer blev vundet af 
niormesterskaber sidst i juni i Ski- Kristensen, John Mortensen, Pe- AGF sv~mmere på n z r  et. Det var 
ves dejlige 50 m bassin, blev på 5 ter Madsen og Georg Jensen. i 50 m fri + 50 m bjergning, som 
guld, 7 s0lv og 7 bronze, et pænt Endelig skal det nzvnes, at det blev vundet af Poul Olesen, Es- 
resultat, når man tager i betragt- danske juniormesterskab i vand- bjerg. Ikke overraskende blev Ej- 
ning, at mange af de jydske delta- polo, for andet år i t rzk  blev vun- vind Pedersen mest vindende 
gere var f~rstegngsdeltagere, og det af Koldings Sv~mmeklub. sv~mmer med 5 individuelle me- 
alligevel formåede at hzevde sig i I forbindelse med disse juniorme- sterskaber og 3 holdmesterskaber. 
medaljerzkkerne. Det var sv0m- sterskaber, var der udskrevet 2 re- For damernes vedkommende, var 
mere som Susan 0 r n s t r ~ m  og Lars kordfors~g for herrer i 100- og 200 Karin Enevoldsen, Esbjerg mest 
B~rgesen,  begge fra AGF og Ge- m crawl. DSLF havde indbudt alle vindende med 3 individuelle- og 1 
org Jensen, Aalborg, der hver ero- de bedste crawlere i landet. Resul- holdmesterskab. 
brede et mesterskab. Susanne og tatet blev da også 2 nye langbane- Ved de danske mesterskaber i 
Georg i 400 m crawl, henholdsvis rekorder, og begge til Ejvind Pe- Gladsaxe, understregede Randers 

pigene deres styrke, og gentog be- 
driften fra DIM, ved, i rekordti- 
den 5.15.2, at vinde det danske 
mesterskab i 4 x 100 m holdmed- 
ley. 
Esbjerg Svommeklub havde aldrig 
f ~ r  vundet et dansk mesterskab, 
men i 1968 lykkes det at vinde, ik- 
ke et, men to danske mesterska- 
ber. Esbjerg pigerne Karin og 
Karla Enevoldsen, Birgit Jacobsen 
og Jane Kudsk vinder mesterska- 
bet i 4 x 100 m crawl, og Poul 
Olesen vinder mesterskabet i 50 
m fri f 50 m bjergning. 
Fem gange stod Ejvind Pedersen 
AGF @verst på sejrsskamlen, og 
tre gange efter at have sat dansk 
rekord. To af rekorderne var i in- 
dividuelle l0b, 200- og 400 m 
crawl, og tiderne var henholds- 
vis 2.07.9 og 4.34.2. Den tredie 
rekord satte han sammen med 

og Anne Marie Rasmussen. klubkammeraterne Kurt Rasmus- 



sen, Jnrn Tnnnov Nielsen og Peter 
Bnrgesen i 4 x 100 m holdmedley 
med tiden 4.33.8. Jydske svnmme- 
re vandt ikke mindre end 11 danske 
mesterskaber det år. 
De jydske juniormesterskaber blev 
afviklet den 1. september i Nnrrs- 
undbys nye 50 m friluftsbad med 
god tilslutning af mange svnmme- 
re, der kom fra 13 foreninger. På 
sejrsskamlen så man flere nye 
svnmmere, man ikke tidligere hav- 
de vzret opmzrksom på. Der var 
blandt andet de tre Haderslev 
svnmmere Ove Kath, Karl R. Ko- 
ch og Bente Pedersen, tvillingerne 
Lisbeth og Kirsten Juhl fra Kol- 
ding, Georg Jensen, John Morten- 
sen og Kirste Mnller fra Aalborg 
og Lars Bnrgesen fra AGF. Alle 
navne man fremover ville komme 
til at hore mere om. 
IH-mesterskaberne (for svnmmere 
fra ikke haltrznede klubber) hav- 
de ikke helt fået den tilslutning, 
man havde forventet. Ofte var der 
kun en deltager i et lmb, og enkelte 
gange måtte man helt stryge et 
lnb, af mangel på deltagere. Man 
fortsatte dog med at holde disse 
mesterskaber i håbet om, at inte- 
ressen med tiden ville blive stnrre. 
Den jydske olympiadekandidat Ej- 
vind Pedersen, deltog i mange sto- 
re stxvner, rundt om i Europa, 
bl.a. i Bremen, åbne tyske mester- 
skaber i Bon, i Innsbruck og i 
Stockholm og med landsholdet i 
Schweiz og Israel, og meget ofte 
endte hans deltagelse i et lnb med, 
at han satte en danske rekord. 
Med i truppen til Schweiz og 
Istral, var også flere andre jydske 
svnmmere. Det var Anne Marie 
Rasmussen, Neptun, Karin Ene- 

Kurt Rasmussen, AGF, som 3 år i t r ~ k  
vandt det danske mesterskab i både 
100- og 200 m brystsv0mning. 

voldsen, Esbjerg og Anne Grete 
Nielsen og Kurt Rasmussen fra 
AGF. 
Kun 3 svnmmere fra Danmark del- 
tog i olympiaden i Mexico. Det 
var foruden Ejvind, Kirsten 
Campbell fra UGS og Lars Kraus 
Jensen fra P-08. Ejvinds resultater 
ved OL var absolut så gode, som 
man havde forventet. Med en sam- 
let 16. plads i 100 m rygcrawl i 
dansk rekordtid 1.03.5 og en sam- 
let 10. plads i 200 m rygcrawl, og- 
så i dansk rekordtid, 2.16.6, havde 
Ejvind ydet en przstation, han 
fuldt ud kunne vzre tilfreds med. 

Landsungdomsstævne 
i Randers 
Randers Svnmmeklub Neptun gen- 
tog i 1968 ungdomsarrangementet 
fra 1967, men denne gang med me- 
re end dobbelt så mange deltagere. 
Nxsten 500 svnmmere fra 30 for- 
eninger deltog i stxvnet, og blev 
som i det foregående år, en bra- 
gende succes, som klubben havde 
stor glzde af. 

Rekorder 
At fremgangen i jydsk svnmning 
havde vzret stor i det forlnbne år, 
kom klart til udtryk ved de mange 
rekorder, der blev sat i 1968. 3 
nordiske-, 33 danske- og 58 jydske 
rekorder blev det samlede resul- 
tat. Ejvind Pedersen stod for de 3 
nordiske rekorber, som blev sat 
ved stævner i Arhus svnmmehal. 
Den 10. juni i 200 m ryg- 
crawl, 2.15.0, den 16. september i 
100 m rygcrawl, 1.02.2, og forbed- 
ret igen den 24. november til 
1.01.9. 
Med alle disse rekorder, de mange 
fine placeringer ved nationale me- 
sterskaber, i forbindelse med 
landskampe og internationale ar- 
rangementer, og ikke mindst Ej- 
vind Pedersens flotte przstation 
ved OL, må året 1968 betegnes 
som et sxrdeles godt år for jydsk 
svnmning . 

Repræsentantskabs- 
medet i969 
Formanden omtaler i sin beretning 

de mange fine resultater, de jydske 
svnmmere har opnået i året 1968, 
og nnsker på unionens vegne Ej- 
vind Pedersen hjertelig tillykke 
med de opnåede resultater ved OL 
i Mexico. 
Formanden gav udtryk for en vis 
optimisme for den jydske turne- 
rings fremtid. 14 hold havde delta- 
get i turneringen i 1968, men fort- 
sat var det en for ringe deltagelse, 
og måske skulle turneringsformen 
laves om. 
Udover en debat om det nye tiltag 
med DUKA-SVDM, blev det et ro- 
ligt og fredfyldt reprzsentant- 
skabsmnde, med genvalg af livred- 
ningsleder, pololeder og sekretzr. 

Sportslige 
begivenheder 1969 
Vandpolospillet i Jylland var i 
fortsat fremgang. I 1968 havde 
man for fnrste gang i unionens hi- 
storie afviklet en drengeturnering, 
hvori der deltog 5 hold. Koldings 
drenge vandt turneringen, og gen- 
tog sejren i 1969, men denne gang 
med deltagelse af 6 hold. Kolding 
var i disse år, en af de mest domi- 
nerende klubber i Jylland i hård 
konkurrence med AGF og Es- 
bjerg. Kolding vandt således det 
jydske mesterskab i vandpolo, b i -  
de i 1968 og i 1969. At Kolding og- 
så havde god bredde inden for 
vandpolo ses tydeligt ved, at Kol- 
ding, foruden at vinde både se- 
nior- og drengemesterskabet, også 
vinder det jydske juniormester- 
skab, enda med så godt et mål- 
regnskab som 86-4, og for 3. år i 
t rzk  vinder det danske juniorme- 
sterskab, her blev målcifrene 43-1. 
Vandpoloens fremgang blev un- 
derstreget af, at man i 1969 opret- 
tede 2 nye rzkker, en B-rzkke og 
en 3. division indendnrs. 

Svemning 
Ejvind Pedersen, AGF, dansk 
svnmnings store navn i disse år, 
fortsatte i 1969 med at sxtte rekor- 
der. De fnrste kom den 8.-9. marts 
ved et stzevne i Bremen, hvor de 
danske rekorder i både 100- og 
200 m rygcrawl blev forbed- 
ret. 100 m til 1.01.8 og 200 m til 
2.14.3. 



Ved jydske indendnrs mesterska- 
ber blev der sat 2 jydske rekorder. 
Susanne arnstrnm, AGF forbed- 
rede kortbanerekorden i 200 m 
crawl til 2.29.0, og AGF's herrer 
rekorden i 4 x 100 m holdmedley 
til 4.32.6, som samtidig var dansk 
rekord. Ejvind Pedersen blev ikke 
uventet mest vindende svnmmer 
med 6 mesterskaber. 
AGF's rekord i 4 x 100 m hold- 
medley for herrer, forbedrede hol- 
det ved danske indendnrs mester- 
skaber, der ligesom de jydske, 
blev afviklet i Arhus svnmmehal, 
til 4.28.1, holdet bestod af Ejvind 
Pedersen, Kurt Rasmussen, Jnrn 
Tnnnov Nielsen og Peter Bnrge- 
sen. Desuden forbedrede Ejvind 
Pedersen også rekorderne i 100- 
og 400 m crawl til henholds- 
vis 0.56.6 og 4.20.0. Ejvind vandt 
ialt 6 titler ved DIM. Det blev til 
et enkelt mesterskab til de jydske 
damer, ved Bente Pedersen, Ha- 
derslev i 200 m brystsv~mning, 
hendes fnrste mesterskab. 
Nnrresundby 50 m friluftsbassin 
dannede ramme om de danske ju- 
niormesterskaber 1969. For jydsk 
svnmning blev det et godt stzvne, 
med 8 mesterskaber, 13 snlvme- 
daljer og 9 bronzemedaljer. 
Susanne 0rnstrnm, AGF blev bed- 
ste pige med 3 mesterskaber, og 
John Mortensen, Aalborg bedste 
dreng, også med 3 mesterskaber. 
Ved de jydske seniormesterskaber, 
der blev afviklet i Esbjerg, skete 
der ingen overraskelser. Ejvind 
Pedersen vandt de lnb han stillede 
op i. Det blev til 4 individuelle tit- 
ler og 3 i holdkaplnbene for her- 
rer, som alle blev vundet af AGF. 
Man fik ny mester i 200 m butter- 
fly ved Finn Hartvig Nielsen, Es- 
bjerg, som vandt lnbet foran Kurt 
Rasmussen, AGF og sidste års me- 
ster Jnrn Tnnnov Nielsen, AGF. 
I 100 m rygcrawl, damer fik man 
også ny mester. Pia Holdt, AGF 
vandt over sidste års mester Lone 
Mortensen, Aalborg, og i 200 m 
brystsvnmning vandt ukendte Ilse 
Nielsen, AGF foran klubmamme- 
raten Jannie Peitersen. 
Susanne 0rnstrnm blev dobbelt- 
mester ved at vinde 200- og 400 m 
crawl, medens 100 m crawl blev 
vundet af Vibeke Andersen fra 
Randers Neptun. 
Jydske mesterskaber i udspring 
havde kun 2 deltagere. Det var 
Preben Lisbjerg og Poul Henning 
Stitz, begge, fra AGF. Preben 

Tvillings0strene Lisbeth og Kirsten 
Juhl, sikrede sig hver en solvmedalje 
ved DZM i pczne tider og havde des- 
uden deres store andel i Koldings tre- 
dieplads i holdmedley. 

vandt begge mesterskaber, 3 m 
vippen med 385,15 point mod 
315,05 til Poul Henning, som ikke 
stiller op i tårnspring, her opnår 
Preben 206,70 point. 
Flere af de svnmmere, der deltog i 
seniormesterskaberne, deltog også 
i de jydske juniormesterskaber i 
Århus, og på fremtrzdende plad- 
ser, men enkelte nye navne dukke- 
de op. Det var svnmmere som Jea- 
nette Mikkelsen, AGF, Peter Mad- 
sen, Aalborg, Robert Weitling, 
Torben Zerlang og Svend L. Pe- 
dersen, alle fra Haderslev, og nav- 
ne man senere skulle h ~ r e  mere 
til. 
Ejvind Pedersen, AGF var umzt- 
telig ved de danske mesterskaber i 
Gladsaxe. 9 gange sprang Ejvind i 
vandet, og 9 gange steg han op af 
vandet som dansk mester, og i 4 af 
lnbene i danske rekordtider. I 100 
m crawl blev langbanerekorden 
forbedret til 0.56.8, i 400 m crawl 
til 4.31.1 og i 1500 m crawl blev 
rekorderne på både 800 m og 1500 
m forbedret til henholdsvis 9.27.6 
og 18.04.2. Den sidste rekord satte 
Ejvind i fnrste skifte af holdmed- 
leyen, hvor han svnmmede de 100 
m rygcrawl i rekordtiden 1.03.2. 
Der var dog også andre, der kunne 
sztte rekorder. Således Poul Ole- 
sen, Esbjerg, der ved DM i 50 m 

fri + 50 m bergning snvmmede på 
rekordtiden 1.19.2. Det foregik i 
Århus nye store flotte svnmmesta- 
dion, med 50 m konkurrencebas- 
sin og særskilt polo- og spring- 
bassin. 
For uden de 14 danske mesterska- 
ber, som kan ses i registret bag i 
bogen, opnåede jydske svnmmere, 
at erobre 6 snlv- og l1 bronzeme- 
daljer. 

Nordiske mesterskaber 
Fire jydske svnmmere havde kva- 
lificeret sig til deltagelse i de nor- 
diske mesterskaber, der var place- 
ret midt oppe i Sverige i 0sters- 
und. 
De fire svnmmere var Ejvind Pe- 
dersen, Kurt Rasmussen og Su- 
sanne arnstrnm, alle fra AGF og 
Lone Mortensen, Aalborg. Det 
var kun Ejvind man forventede, 
ville blande sig i medaljestriden. 
Ejvind indfriede til fulde de stille- 
de forventninger, ved meget over- 
legent at vinde det nordiske me- 
sterskab i 200 m rygcrawl i dansk 
rekordtid 2.14.6, og foran et af 
svensk svnmnings stnrste navne 
Gunnar Larsson. En fornem prz- 
station af Ejvind. 

DUKA - SV0M 
Den 3. december 1967 blev lands- 
foreningen DUKA-SV0M stiftet. 
Formålet med arrangementet var, 
at finde talenter og skabe interes- 
se for svnmmeidrztten både i og 
uden for den etablerede svnmme- 
idrzts egen kreds. 
Landet blev i fnrste omgang op- 
delt i 10 kredse, men senere da 
kommune- og amtssammenlæg- 
ningerne var en ,kendsgerning, gik 
man over til amtsopdeling. 
Rundt om i amterne, enten i for- 
bindelse med en klub eller gen- 
nem skoleidrztten, arrangeres der 
stzvner, hvortil enhver pige eller 
dreng kunne tilmelde sig til et el- 
ler flere lnb i den aldersgruppe, 
hvor den pågzldende aldermzs- 
sigt hnrte til. Der er 3 aldersgrup- 
per, og zldste gruppe er 14-15 år, 
nzste gruppe 12-13 år og yngste 
gruppe, 11 år eller yngre. 



DUKA-SV0M kom ikke igang i 
1968, men i 1969 gik man i samar- 
bejde med Randers Sv0mmeklub 
Neptun, og benyttede deres land- 
sungdomsstzvne, som en general- 
p r ~ v e  for de kommende DU- 
KA-SV0M arrangementer. Land- 
ungdomsstzvnet havde endnu 
s t ~ r r e  tilslutning end året f ~ r ,  over 
600 sv~mmere fra 38 foreninger 
deltog. 
At der blev tilbragt mange timer i 
hallen, siger sig selv, men alt for- 
lmb planmzssigt, og der blev op- 
nået mange meget fine resultater. 
Manden bag dette kzmpearrange- 
ment, Neptuns trzner Ole Bjerre- 
gaard kunne med rette f ~ l e  sig 
stolt over resultatet af det arbejde 
han og hans mange hjzlpere havde 
u d f ~ r t ,  og fra alle sider l0d der da 
også kun rosende ord. 

Landskamp 
I 1969 skulle DSLF stå som arran- 
g0r af landskampen Norge - Dan- 
mark, og havde besluttet at afvikle 
kampen i Aalborgs nye svc~mmehal 
" Haraldslund ". Hallen, der den 
gang blev betegnet som landets 
smukkeste, var blevet indviet den 
9.-10. august ved et stort arrange- 
ment, hvor bl.a. den olympiske 
mester, 1968 i udspring fra 3 m 
vippe, Bernie Wrightson, USA 
deltog med en imponerende opvis- 
ning. 
Landskampen mod Norge den 6.-7. 
september gav en overbevisende 
norsk sejr på 154 112 point mod 
107 112 point. Hvor meget det be- 
tud, at Danmark måtte undvzre 
sine 2 beste sv~mmere, Kirsten 
Campbell og Ejvind Pedersen, 
som begge var rejst til USA en 
måned f0r landskampen, er ikke 
godt at vide. 7 jydske svnmmere 
deltog på det danske hold, og alle 
levede op til forventningerne med 
nye personlige bedstetider. Nord- 
mzndene var bare bedre dengang. 
De 7 jydske deltagere var: Kurt 
Rasmussen, Susanne Grnstr~rn,  
Anne Grete Nielsen, AGF, Erik 
H. Nissen, Hadersle, Kirsten 
Juhl, Kolding, Vibeke Andersen, 
Neptun og Lone Mortensen, Aal- 
borg. 

Repræsentantskabs- 
msdet 1970 
Af formandens beretning fremgår 

Lars Bsrgesen, AGF, stcerk allround 
sv0mmer og flittig gcest på det danske 
landshold. 

det, at der i 1969 kun deltog l1 for- 
eninger i den jydske turnering, 
hvilket kunne tyde på, at man mit- 
te finde en ny form for turnerin- 
gen, så den kunne tiltrzkke flere 
klubber. Man nedsatte derfor et 
udvalg, der i knbet af året skulle 
komme med forslag til en ny tur- 
neringsform. Arbejdet blev så om- 
fattende, at den nye turnering f ~ r s t  
fik virkning fra 1971. 
Flere klubber var begyndt at dyr- 
ke synkronsvumning, og der var 
i n d f ~ r t  forbundsmedsterskaber i 
denne gren. For at ophjzlpe syn- 
kronsvnmningen i Jylland, blev 
det på mndet beslyttet, at udvide 
bestyrelsen med et medlem og op- 
rette en post som synkronleder. 
Unionens f ~ r s t e  synkronleder blev 
Lis Gravgaard Christensen, Ar- 
hus. 
Unionens sv~mmeleder Poul Mor- 
tensen, Aalborg, som havde be- 
klzdt denne post siden den opret- 
telse i 1963, ~ n s k e d e  at fratrzde, 
og blev a f l ~ s t  af Birthe Snrensen, 
Kolding. 

Sportslige 
begivenheder 1970 
Af jydske klubber, havde kun Kol- 
ding deltaget i vandpoloturnerin- 
gens 1. division i szsonen 69/70, 
men nu havde AGF vundet 2. divi- 
sionen, og rykkede dermed op i 1. 
division, og Jylland havde igen 2 
hold med vandpoloturningens for- 
nemste række. 
For 4. gang afholdt man juniorme- 
sterskaber i vandpolo, og for 4. 

gang blev mesterskabet vundet af 
Kolding Sv~mmeklub. 
Udbyttet ved DIM den 25.-26. 
april i Odense, blev 7 mesterska- 
ber, 10 s~lvmedaljer og 4 bronze- 
medaljer. De 7 mesterskaber blev 
vundet af Jeanette Mikkelsen, 
AGF i 100-, 200- og 400 m crawl 
og 200 meteren i jydsk rekord- 
tid 2.26.5. Hun vandt også mester- 
skabet i 4 x 100 m holdmedley 
sammen med klubkameraterne 
Anne Grete Nielsen, Jannie Pei- 
tersen og Susanne Drnstr~rn, lige- 
ledes i jydsk rekordtid 5.10.8. Der 
blev også sat jydsk rekord i 200 m 
brystsv~rnning ved Klaus Peder- 
sen, Br~nderslev, der vandt me- 
sterskabet i tiden 2.39.4. De sidste 
2 mesterskaber blev vundet af 
Erik Nissen, Haderslev, 100 m 
crawl og Lars B~rgesen,  AGF, 200 
m rygcrawl. 
På reprzsentantskabsm0det i 1969 
havde man besluttet, at slette jyd- 
ske indendors mesterskaber, og i 
stedet udvide jydske mesterskaber 
til, at omfatte de olympiske dici- 
pliner. Da det ville vzre vanske- 
ligt, at t idsm~ssige grunde, at af- 
vikle alle diciplinerne om somme- 
ren, havde man valgt at dele me- 
sterskaberne i to afdelinger, med 
afvikling af 1. afdeling i marts må- 
ned og 2. afdeling i juli måned. l .  
afdeling blev afviklet den 21.-22. 
marts i Haraldslund sv~mmehal i 
Aalborg, og fik den bedst tznkeli- 
ge start, da der i f ~ r s t e  l0b blev 
sat 2 jydske rekorder. De fire Aal- 
borg piger, Lone Mortensen, Me- 
rete Kruse Hansen, Edith Peder- 
sen og Kirsten M ~ l l e r  vandt me- 
sterskabet i 4 x 100 m medley i re- 
kordtiden 5.13.2, og i fnrste skifte 
forbedrede Lone rekorden i 100 m 
rygcrawl til 1.13.7. Senere vandt 
Lone også mesterskabet i 200 m 
rygcrawl. Jeanette Mikkelsen, 
AGF blev dobbeltmester, hun 
vandt både 100- og 400 m crawl. 
Et af de mest spzndende l0b var 
200 m brystsv~mning, damer, hvor 
nr. 1 og 2 fra 1969 Ilse Nielsen og 
Jannie Peitersen fra AGF, efter t z t  
o p l ~ b  byttede om på rzkkef~lgen i 
mål. Denne gang var det Jannie, 
der med tiden 3.01.1 slog Ilse med 
kun 8/10 sek. 
S t ~ r s t e  overraskelse stod Klaus 
Pedersen, Br~nderslev for, da han 
i 200 m brystsv~mning slog Kurt 
Rasmussen, AGF. I Ejvind Peder- 
sens fravzr var Lars B~rgesen,  
AGF vor bedste rygcrawler, og 



svommende i 1970, og erobrede mange 
danske mesterskaber. 

vandt da også 200 m rygcrawl 
samt 200 m individuel medley. 
2. afdelig af de jydske mesterska- 
ber blev afgjort den 11.-12. juli i 
Nurresundby friliftsbad, og trods 
dårlige vejrforhold, blev der sat 2 
jydske rekorder. Den furste stod 
Susanne 0rnstrum, AGF for, da 
hun vandt mesterskabet i 400 m 
individuel medley i rekordti- 
den 5.59.0. Den anden rekord blev 
sat af Jeanette Mikkelsen, AGF i 
200 m crawl, i tiden 2.29.4. Stzv- 
nets mest spzndende lub kom i 
100 m brystsvumning for herrer. 
Kun 5/10 sek. skilte nr. 1, 2 og 3. 
Klaus Pedersen, Brunderslev 
vandt med 3/10 sek. foran Karl 
Chr. Koch, Haderslev, som igen 
var 2/10 sek. foran Kurt Rasmus- 
sen, AGF. Mest vindende svum- 
mer ved JM blev Lars Borgesen, 
AGF med 5 titler. 
Det stod stadigt dårligt til inden 
for jydsk springidrzt. Ved JM del- 
tog i udspring fra 3 m vippen kun 
2 springere, Preben Lisbjeg og 
Poul Henning Stitz fra AGF, med 
Preben som vinder. I udspring fra 
tårn har de samme 2 springere fået 
selskab af den unge Finn Malte 
Madsen fra Bronderslev. Også 
dette mesterskab vandtes af Pre- 
ben. 
De danske mesterskaber blev af- 
viklet under de bedst tznkelige 

forhold i Århus dejlige svumme- 
stadion ved Ingerslev Boulevard 
den 24.-26. juli. Selv om det 
"kun" blev til 11 mesterskaber, 3 
mindre end sidste år, så blev det 
samlede resultat nok det bedste til 
dato. Det viste, at bredden i Jyl- 
land nu var sturre end nogen sin- 
de. Ud over de 11 mesterskaber, 
erobrede jydske svummere 20 
solvmedaljer og 12 brozemedaljer. 
Disse 43 medaljer blev erobret af 
18 forskellige svommere, lige 
mange damer og herrer. Mestre- 
nes navne kan lzses bag i regi- 
stret, men det bur nzvnes, at 
Klaus Pedersen, Brunderslev i det 
indledende heat i 100 m bryst- 
svumning satte dansk rekord med 
tiden 1.14.1. 
AGF vandt 4 x 100 m holdmedley 
for både damer og herrer, og satte 
i begge lubene danske rekorder, 
damernes tid blev 5.13.9 og herre- 
nes 4.29.0. 
At Lars Burgesen, AGF var stzrkt 
svummende i 1970, fik man tyde- 
ligt bevis for ved de danske ju- 
niormesterskaber i Gladsaxe. Lars 
vandt 4 mesterskaber, 100 m 
crawl, 100 m rygcrawl, 200 m 
brystsvumning og 200 m medley. 
Ove Kath, Haderslev vandt 400 m 
crawl, og da Haderslev drengene 
også vandt 4 x 100 m holdmedley, 
var der reelt kun et mesterskab for 
mandlige juniorer, der ikke havne- 
de i Jylland. Også for pigerne gik 
det udmzrket. 4 mesterskaber af 7 
mulige. Jeanette Mikkelsen, AGF 
vandt 100 m crawl og hendes klub- 
kammerat Susanne 0rnstrum 
vandt 400 m crawl og 100 m but- 
terfly. 4 x 100 m holdmedley tog 
AGF pigerne sig også af. 
Når man dertil lzgger det danske 
juniormesterskab i vandpolo, bli- 
ver det samlede resultat, 11 me- 
sterskaber af 15 mulige pluds 8 
solv- og 4 bronzemedaljer, et flot 
resultat af de jydske juniorsvom- 
mere. 
Jydsk juniormesterskaber i Skive 
havde meget fin tilslutning. På 
sejrskamlen var det mest kendte 
navne man studte på. Der var dog 
enkelte nye, som vi her for furste 
gang blev gjort bekendt med. Et af 
dem var Karen Beyer fra Nord, 
Norresundby, som vandt 100 m 
brystsvomning i tiden 1.28.8, og 
hendes klubkammerater Anni An- 
dersen og Peter Faunu, som begge 
blev medaljetagere. Andre man 
også fremover kom til at hure me- 

Klaus Pedersen, Br0nderslev var den 
store overraskelse i 1970, hvor han, 
som ikke haltr~nende svommer, var 
istand til at erobre både de danske og 
jydske mesterskaber i brystsvomning. 

re om, var Inge Marie Christen- 
sen, Haderslev og John Frederik- 
sen, Kolding. 
Glzdeligt var det at se, at der i 
udspring var tilmeldt 2 piger, Eli- 
sabeth Christensen, Nord vinder 
udspring fra 3 m vippe med 194,lO 
point foran Karen Didriksen, Hol- 
stebro, der fik 174,90 point. Der 
var ingen drenge tilmeldt i ud- 
spring. 
IH-mesterskaber i Silkeborg hav- 
de bedre tilslutning i 1970 end no- 
gen sinde fur, men alligevel var 
det ikke tilfredsstillende, når der i 
flere lob kun er en eller to delta- 
gere. Det var klubberne i Viborg, 
Skive, Skjern, Holstebro, Struer, 
Ikast, Herning, Silkeborg og 
Grindsted, der sluttede op om det- 
te arrangement, uden dog at delta- 
ge hvert år. 
Der var nogen debat, om visse 
klubbers berettigelse i at deltage, 
da disse i vinterperioden lejede 
sig ind i nabobyens svummehal, 
for at trzne en eller to gange om 
ugen. Der var delt mening om de- 
res status som ikke haltrznende 
klub, men nogen lusning på pro- 
blemet fik man aldrig. 



Nordiske 
Juniormesterskaber 
Disse mesterskaber blev afholdt i 
Helsingfors i Finland, og havde 7 
deltagere fra Jylland. Det var Jea- 
nette Mikkelsen, Susanne 0 rn-  
strum og Lars Burgesen, alle fra 
AGF, og fra Haderslev, Ove Kath, 
Robert Weitling, Svend Pedersen 
og Merete Fredsted. Lars Burge- 
sen blev nordisk juniormester i 
100 m rygcrawl, 1.04.6 og nr. 2 i 
200 m medley. Robert fik en 3. 
plads i 200 m brystsvumning. De 
jydske deltagere kunne fint vzre 
deres przstationer bekendt. 

Europamesterskaberne 
1970 
Danmark var ved EM i Barcelona 
reprzsenteret ved tre svummere, 
alle fra AGF, nemlig Jeanette 
Mikkelsen, Ejvind Pedersen og 
Lars Burgesen, og af springeren 
Soren Svejstrup, Hermes. 
Alle tre sv~mmere ydede flotte 
przstationer, med nye personlige 
tider. Ejvind svummede sig i fina- 
len i både 100- og 200 m ryg- 
crawl. Hans tider i den indledende 
heat blev 1.01.4 på 100 m og 2.10.9 
på 200 m. Begge disse tider var 
både danske og nordiske rekorder. 
I finalen på 100 m blev det til en 7. 
plads, tiden 1.01.5, og på 200 m til 
en 5. plads, her blev tiden 2.12.4. 
Havde Ejvind kunnet s v ~ m m e  op 
til tiden i det indledende heat, 
havde det givet ham en 3. plads. 
Lars var ude i samme l0b som Ej- 
vind og fik nye personlige tider 
med 1.04.4 på 100 m og 2.20.3 på 
200 m. Jeanette var ude at svum- 
me 100- og 200 m crawl, og tider- 
ne blev 1.05.2 og 2.23.3, den sid- 
ste var jydsk rekord. 

DUKA-SV0M havde fået en spon- 
soraftale i stand med Ekstra Bla- 
det, og i 1970 lub det furste rigtige 
DUKA arrangement af stablen. 
De 60 lokalarrangementer rundt 
om i landet fik en enorm tilstrum- 
ning, så arrangementet fra starten 
var en succes. Efter amtsfinalerne 
nåede vinderne endelig frem til 
Århbus Sv~mmestadion, hvor 
landsfinalerne skulle afvikles. 
Formålet med DUKA-SV0M var, 
at finde nye talenter, der ikke alle- 

Traneren J0rn T0nnov Nielsen, sv0mmerne Lars Bmgesen, Jeanette Mikkelsen og 
Ejvind Pedersen, alle fra AGF, var sammen med springeren S0ren Svejstrup fra 
Hermes, de eneste danske deltagere ved EM i Barcelone. 

rede havde tilknytning til en svum- 
meforening. Der er sikkert også, 
gennem årene, fundet mange store 
talenter, men kun få af dem nåede 
fremt til finalerne, og yders sjzl- 
dent op på sejrsskamlen. Ved et 
blik i resultatlisten, kunne man 
nikke genkendende til de samme 
svummere, man havde mudt i ju- 
niormesterskaber rundt om i unio- 
nerne. 

Repræsentantskabs- 
msdet 1971 
Unionsformanden Poul Magelund, 
blev på mudet h ~ d r e t  for 25 års 
formandsskab, og da han allerede 
havde alle eksisterende hzders- 
tegn, blev det i form af gaver, fra 
såvel union som klubber. 
Af de mange forslag, der var til 
behandling, var der klart et som 
optog sindene meget. Det var for- 
slaget til ny svummeturnering, 
som i sin form var vzsentligt for- 
skellig fra den eksisterende. Med 
visse justeringer blev forslaget 
vedtaget, og svummeturneringen 
skulle fremover omfatte tre divisi- 
oner. 1. og 2. division med hver 6 
hold, 3. division var opdelt i 5 
kredse med max. 6 hold i hver 
kreds. Når divisionerne havde 
gennemfort turneringen, skulle 
der svummes om op- og nedryk- 
ning divisionerne imellem. 
Svummeturneringen i den nye 
form, fik en vzldig succes. 31 af 

unionens 61 klubber deltog, og det 
interessante var, at alle de tonean- 
givende klubber deltog i 1971. Den 
furste vinder efter de nye regler 
blev Haderslev foran Randers 
Neptun og Aalborg. 
2. divisionen blev vundet af Es- 
bjerg foran Skovbakken og Vejle 
og 3. divisionen af Aalborg foran 
AGF. 

Sportslige begiven- 
heder 1971 
Vandpolo. 
Året 1971 blev et af de bedste i 
unionens historie. I vinterturne- 
ringen deltog 2 jydske hold Kol- 
ding og AGF, med en 3. - og en 5. 
plads som resultat. Esbjerg vandt 
2. division og oprykningskampe- 
ne, og deltog sammen med Kol- 
ding og AGF i slutrunderne i tur- 
neringen om det danske mester- 
skab, her blev Kolding bedst med 
en placering som nr. 3. 
Kampene om det danske junior- 
mesterskab blev spillet i Kolding 
svummehal, og for 5 år i t rzk  lob 
Kolding drengene af med mester- 
skabet. 
For furste gang blev der spillet fi- 
naler om et uoffericielt danske 
mesterskab for drenge. De delta- 
gende klubber var, Frem og OSLF 
fra Fyn, Hermes, fra Kubenhavn 
og AGF fra Jylland. AGF vandt 
turneringen med 5 point og en 
målscore på 18-7. 



Det jydske mesterskab blev for 5 
år i t rzk  vundet af Kolding. I 1971 
deltog 55 hold, fordelt over de 
mange senior-, junior-, drenge- og 
damerzkker. Et godt år med stor 
fremgang for jydsk vandpolo. 

Svemning 
Jydsk svomning fik i 1971 tilgang 
af en stzrk svommer. Kirsten 
Campbell var vendt hjem fra USA 
og havde meldt sig ind i Randers 
Svommeklub Neptun, hvor hendes 
mand Scott Campel var blevet an- 
sat som træner. Kirstens forste op- 
trzden som jydsk svommer skete 
ved DIM i Dbrohallen, hendes 
gamle hjemmebane, og var med 5 
mesterskaber, den mest vindende 
svommer. Andre mestre blev Erik 
Nissen, Haderslev og Lars Borge- 
sen, AGF med hver 2 mesterska- 
ber og Karl Chr. Koch, Haderslev 
med 1 mesterskab. 
De danske juniormesterskaber i 
Gladsaxe blev en stor succes for 
Haderslev Svommeklub, som kun- 
ne rejse hjem med 11 mesterska- 
ber. Mestrene var, Merete Fred- 
sted og Robert Weitling med hver 
3 mesterskaber, Torben Zerland 
med 2 og Svend L. Pedersen med 1 
mesterskab og dertil mesterskabet 
i holdmedley for både herre og da- 
mer. Robert Weitlings overlegne 
sejr i 200 m brystsvomning i ti- 
den 2.42.0 var dansk rekord og en 
forbedring af Benny Pedersens 7 
år gamle rekord for langbane med 
9/10 sek. 
Som ved DJM var det også ved de 
jydske juniormesterskaber Hader- 
slev svommerne der dominerede, 
af 16 mulige svommelob, blev de 
14 vundet af Haderslev svommere, 
og igen var det Merete Fredsted, 
Robert Wietling og Torben Zer- 
lang, der pznt fordelte mesterska- 
berne mellem sig. De sidste 4 me- 
sterskaber gik til Pia Holdt, Skov- 
bakken, Jorgen Thomasen, AGF 
og Karen Beyer, Aalborg, også 
mesterskabet i 4 x 100 m crawl for 
damer gik til Aalborg. 
Der blev svommet om de jydske 
mesterskabers 1. afd. i Haderslev 
svommehal, o og mesterskaber- 
nes 2. afd. i Arhus Svommestadi- 
on. Der blev ved de to stzvner sat 
6 jydske kortbanerekorder, hvoraf 
de 3 tidligere var danske rekorder, 
og 4 jydske langbanerekorder og 
den ene af dem også dansk red- 

En buket af de danske deltagere ved NM i Reykjavik, nyder et af de dejlige varme 
bassiner. Fra v. ses Peter Borgesen, Kirsten Knudsen, Pia Sogaard, Erik Nissen, 

kord. Kirsten Cambell, Randers 
Neptun stod for 5 af rekorderne, 
og med tiden 1.09.8 fik hun ram på 
sin egen danske rekord i 100 m 
butterfly. 200 m byrstsvomning 
havde Karl Chr. Koch, Haderslev 
som vinder i tiden 2.38.2, dansk 
kortbanerekord. Den tredie dan- 
ske kortbanerekord kom i 4 x 100 
m holdmedley og blev sat af kvar- 
tetten Karl Chr. Koch - Torben 
Zerlang - Erik Nissen og Over Ka- 
th, Haderslev i tiden 4.23.8. Ved 
mesterskabernes 2. afd. i Århus 
svommede Klaus Pedersen, Bron- 
derslev 100 m brystsvomning i ny 
dansk rekordtid for langba- 
ne, 1.13.2. Haderslev blev bedste 
klub med 14 mesterskaber, heraf 
de 13 for herrer. Hos damerne var 
Neptun bedst med 6 mesterskaber 
efterfulgt af Aalborg med 4 og 
Skovbakken med 3. Hos herrerne 
blev AGF natbedste med 4 me- 
sterskaber. 
De danske mesterskaber blev af- 
viklet den 23.-26. juli i Århus 
Svmmmestadion. Kirsten Camp- 
bel1 Randers Neptun blev, med 5 
mesterskaber, den mest vindende 
svommer, men også Lars Borge- 
sen, AGF med 3 mesterskaber og 
Lone Mortensen, Aalborg med 2 
mesterskaber, var medvirkende til 
et godt resultat for jydsk svom- 
ning. To flotte pratationer blev 
ydet af Klaus Pedersen, Bronder- 
slev og Karl Chr. Koch, Hader- 

slev, der begge satte en dansk re- 
kord for langbane i henholds- 
vis 100- og 200 m brystsvomning, 
tiderne 1.12.9 og 2.38.1. Kirsten 
satte 3 danske rekorder under 
stzvnet. I 100- og 200 m butterfly 
med tiderne 1.10.8 og 2.40.7, og i 
400 m medley med tiden 5.34.4. 
Med de 5 danske rekorder, blev 
der ialt sat 10 jydske rekorder ved 
DM. 

Synkronlederen Lis Gravgaard ar- 
bejdede ihzrdigt på, at få skabt 
interesse for synkronsvomning i 
Jylland. Der blev i 1971 afholdt 2 
kurser på idrztshojskolen i År- 
hus. Det var nodvendigt hurtigt at 
få uddannet instruktorer, så man 
kun komme igang ude i lubberne. 

Internationale 
opgaver 
Flere jydske svommere fik spzn- 
dende oplevelser i 1971. Ved de 
europziske juniormesterskaber i 
Rotterdam i Holland, deltog fra 
JSU, Peter Fauno, Aalborg, Mere- 
te Fredsted og Torben Zerlang og 
som leder, deres trzner Poul 
Thomsen, Haderslev. Alle tre 
svommede op til deres bedste, 
men havde selvsagt ingen place- 
ringchance i det skrappe selskab. 



Blandt deltagerne ved nordiske 
mesterskaber i Reykjavik på Is- 
land var 6 jyder. Det var Jeanette 
Mikkelsen og Pia Holdt fra Skov- 
bakken, Lone Mortensen, Aal- 
borg, Erik Nissen, Haderslev, Kir- 
sten Campbell og Ejvind Pedersen 
fra Randers Neptun. Bedste resul- 
tat opnåede Ejvind ved at genvin- 
de sit mesterskab i 200 m ryg- 
crawl og med en 2. plads i 100 m 
crawl i dansk rekordtid 0.55.5. I 
samme diciplin for damer, erobre- 
de Kirsten Bronze. 
Opholdet på Island blev forlzn- 
get 3 dage, da man havde aftalt en 
svnmmelandskamp Danmark-Is- 
land, til afholdelse 2 dage efter de 
nordiske mesterskaber. Pausen 
mellem de to arrangementer blev 
benyttet til en udflugt ind på nen. 
~ a i m a r k  vandt landskamcen med 
151 point mod 131. 
Det stnrste forbundsarrangement 
nogen sinde i forbundets historje, 
blev afviklet 28.-29. august i Ar- 
hus Svnmmestadion. Dansk Svnm- 
me Forbund havde, på opfordring 
fra det eu rop~iske  svnmmefor- 
bund, påtaget sig, at afholde 
Europa Cup for damer, gruppe C. 
For uden Danmark deltog, Bel- 
gien, Bulgarien, Grzkenland, Ir- 
land, Norge og Schweis. Af jyd- 
ske svnmmere deltog Kirsten 
Campbell, Lone Mortensen og 
Jeanette Mikkelsen. Alle, aktive 
som ledere, fandt, at arrangemen- 
tet havde fungeret godt, og at det 
havde v a e t  et stor oplevelse at 
vzre med. 

Repræsentantskabs- 
modet 1972 
Der var på mndet meget debat om 
nogle forslag til struktur~ndringer 
inden for DSLF og unionerne, 
med en opdeling af JSU tilfnlge. 
Det var ikke tanker, der fandt gen- 
klang hos mndedeltagerne, men 
som livredningslederen udtrykte 
det "vi skal satse på strukturzn- 
dringen, således at DSF ikke do- 
mineres af bestyrelsen" (forstået 
DSF's bestyrelse). Et andet emne 
der optog sindene meget, var hvad 
JSU kunne gnre for de mindre 
klubber, og her kom man ind på 
en udbygning af unionens krusus- 
virksomhed med en t i lh~rende 
konsulenttjeneste. 
Det blev på mndet vedtaget, at ud- 
vide bestyrelsen med en valgt kur- 

14 årige Vivi Kardgrib, Aalborg Svmmmeklub, vandt i 1972 det danske juniorme- 
sterskab i 400- og 800 m crawl i personlige rekordtider, og blev udtaget til nordi- 
ske juniormesterskaber i Arhus Svr?mmestadion. 

susleder, der udelukkende skulle 
arbejde med kursusvirksomhed. 
Ole Bjerregaard, Randers blev 
valgt til kursusleder, men måtte 
stoppe i efteråret 72, på grund af 
sygdom. Unionsbestyrelsen rette- 
de derefter henvendelse til unio- 
nens tidligere sv~mmeledere Poul 
Mortensen, Aalborg, og bad ham 
påtage sig opgaven indtil nzste re- 
przsentantskabsmnde, og han 
im~dekom henvenselsen. 
Der blev fra flere sider udtrykt 
betænkelighed ved, at den store 
folkelige organisation DDSGI i ja- 

Sr?ren W Larsen, Aalborg blev i 1972 
nordisk juniormester og var danske 
svmmnings suverent bedste junior- 
svmmmer det år. 

nuar 72, havde optaget sv~mning 
på programmet, og nu vil1 konkur- 
rere om klubbernes gunst, men 
hverken union eller forbund kunne 
gnre noget, kun gnre tilbudene til 
klubberne bedre. 
En ny bestemmelse til mester- 
skabsbestemmelserne, gående ud 
på, at ved alle jydske mesterska- 
ber skulle nr. 1, 2 og 3 få JSU's 
plakette i henholdsvis guld, snlv 
og bronze, blev vedtaget. 

Sportslige 
begivenheder 1972 
De sportslige resultater i 1972 blev 
de bedste man indtil dato havde 
oplevet. 

Vandpolo 
De danske indendnrs mesterska- 
ber i vandpolo blev et forrygende 
o p g ~ r  mellem Kolding, Hermes, 
Frem og OSLF. Hermes fnrte efter 
fnrste turneringshalvdel med 12 
point mod de andre, som hver hav- 
de 10 point. I anden turnerings- 
halvdel tabte Hermes til Kolding 
og spillede uafgjort mod Frem og 
Esbjerg, hvor imod Kolding gen- 
nemfnrte uden tab af kampe, og 
vandt dermed turneringen og sit 
fnrste danske indendnrsmester- 
skab med 24 point, Hermes fik 22 
og Frem på 3. pladsen fik 20 
point. 



I. F. Lyseng, Århus havde præsen- 
teret, at g<fra laveste turnerings- 
rzkke og op til i år at kzmpe om 
oprykning til 1. division, og det 
lykkedes, så Lyseng i 1972 kom 
med i kampen om det danske me- 
sterskab. 
Kolding vandt for 6. gang i t rzk 
det danske juniormesterskab, som 
blev afviklet i East Kilbride Bad i 
Skovlund. 

Synkronsvsrnning 
Den 22. april 1972, blev der for 
fsrste gang afholdt jydske junior- 
mesterskaber i synkronsvsmning. 
Det foregik i Viborg med 7 delta- 
gere, og den fsrste jydske junior- 
mester hed Annie Jensen, og var 
fra Viborg Svsmmeklub. 

Svsmning 
Det var småt med overraskelser 
ved de jydske kortbanemesterska- 
ber, der blev afviklet i Kolding 
den 18.-19. marts. Ikke underligt, 
at Randers Neptun, med de to 
olympiske kandidater, Ejvind Pe- 
dersen og Kirsten Campbell i top- 
form, blev bedste klub. Neptun 
erobrede ialt 9 mesterskaber. Der 
blev sat 1 dansk og 2 jydske rekor- 
der. Den danske blev sat af Hader- 
slev i 4 x 100 m holdmedley for 
herrer i tiden 4.21.3, og i samme 
diciplin for damer, satte Randers 
Neptun jydsk rekord med ti- 
den 4.58.6. Den anden jydske re- 
kord stod Lone Mortensen for, ved 
i 100 m rygcrawl, at svsmme i ti- 
den 1.12.5. 
Der stod andet end medalier på " A 

spil ved de danske indendsrsme- 
sterskaber, den 29.-30. april i 
Odense svsmmehal. Der blev også 
kzmpet om pladserne på lands- 
holdet til sv0mmelandskampen 
mod Norge i Oslo sidst i maj m5- 
ned, og i den henseende så det Iyst 
ud for de jydske svsmmere. Af de 
16 mesterskaber, der blev kzmpet 
om, blev de 11 vundet af jyder. Ej- 
vind Pedersen, Neptun blev mest 
vindende svsmmer med 4 mester- 
skaber efterfulgt af Kirst Camp- 
bel1 med 3. Der blev sat 6 danske 
rekorder, heraf de 3 af jydske 
sv~~mmere. Ejvind forbedrede re- 
korden i 200 m medley med 2,l 
sek. til 2.17.5. Karl Chr. Koch Ha- 
derslev forbedrede sin egen rekord 
i 200 m brystsvsmning med 2,3 
sek. til 2.32.2, og endelig svsm- 

Kolding Svommeklub vandt det danske indend0rs mesterskab i Vandpolo i 1972. 
Holdet bestod af: Peter Mortensen, Benny Nielsen, Ole B@k, Preben Bucholt, Pre- 
ben Thomsen, Claus Nielsen, Flemming Andersen, Arne Lorentzen, Lars 
Buchwald, Kurt Groth og Mogen Nielsen. 

mede kvartetten Torben Zerlang, 
Robert Weitling, Karl Chr. Koch 
og Erik Nissen, Haderselv, me- 
sterskabet hjem i 4 x 100 m hold- 
medley i rekordtiden 4.19.1. 
De mange mesterskaber, sammen- 
holdt med 9 sslvmedaljer og 9 
bronzemedaljer, bevirkede at 11 ud 
af de 17 svsmmere, der blev udta- 
get til landsholdet var jyder. Land- 
skampen mod Norge blev meget 
spzndende, men endte alligevel 
med en sikker sejr til Danmark på 
144 point mod 118. Alle de danske 
svsmmere ydede en fremragende 
przstation, og ikke mindst de jyd- 
ske. Matchen omfattede 22 l0b. 
Ejvind Pedersen vandt 4 l0b og 
satte dansk rekord i 400 m crawl 
med tiden 4.14.8. 
Kirsten Campbell og Karl Chr. 

I A 

Den danske mest 
Mortensen, Aalborg, fik i 1972, med ti- 
den 2.33.6, ram på Kirsten Michael- 
sens 7 år  gamle danske kortbanere- 
kord. 

Koch vandt hver 2 lsb, og satte 
hver en dansk rekord, Kirsten i 
200 m medley, 2.29.8, og Karl 
Chr. i 100 m brystsvsm- 
ning, 1.09.9. Lone Mortensen 
vandt begge damernes rygcrawl- 
l0b, og da pigerne var med til at 
vinde begge damernes holdkap- 
lsb, kunne alle vzre tilfreds med 
den jydske indsats. 
Man kunne godt ved de danske ju- 
niormesterskaber i Gladsaxe, bli- 
ve lidt i tvivl, om det var de dan- 
ske eller de jydske juniormester- 
skaber man overvzrede, for i 19 af 
de 24 lab, var det jydske svsmme- 
re, der stod merst på sejrsskam- 
len, og i 15 tilfzlde, på 2. plad- 
sen, flankeret af en anden jydsk 
svsmmer, dertil skal lzgges 13 
bronzemedaljer. Det var iszr Ss- 
ren W. Larsen, Aalborg med 6 
mesterskaber og Merete Fredsted, 
Haderslev med 4 mesterskaber, 
der dominerede men også Ellen 
Sig Christensen, Holstebro og Vi- 
vi Hardgrib, Aalborg med hver 2 
mesterskaber gjorde det godt. In- 
gemarie Christensen, Haderslev 
og Ole Thomasen, Randers Nep- 
tun tog hver 1 mesterskab. Piger- 
nes to holdkaplsb blev begge 
vundet af Haderslev og Aalborg 
drengene tog sig af drengenes 
holdmedley. 
De jydske mesterskaber blev af- 
viklet i Hernings 50 m friluftsbas- 
sin den 7.-9. juli, og blev et opgsr 
mellem tre af de jydske storklub- 
ber, Haderslev, Randers og Aal- 
borg. Af de 90 medaljer, der blev 
kzmpet om vandt disse tre klub- 
ber de 81. 



Aalborg erobrede ialt 28 medaljer, 
Haderslev 27 og Randers Nep- 
tun 21.. Sidstnzvnte blev bedste 
klub med 14 mesterskaber mod 
Handerslevs 8 og Aalborg 4. 
Der blev under stzvnet sat 9 jyd- 
ske- og 1 dansk rekord. Den dan- 
ske blev sat af. Karl Chr. Koch, 
Haderslev, der forbedrede Klaus 
Pedersens gamle rekord med 8/10 
sek. til 1.12.1. 
Randers nye 50 m svnmmestadion 
dannede i 1972 ramme om de dan- 
ske mesterskaber i svnmning og 
udspring. Vejret var mildesttalt 
meget dårligt, og gav ikke svnm- 
merne de bedste betingelser for at 
yde topprzstationer, hvilket var 
meget uheldigt, da dette var sidste 
chance for at kvalificere sin til 
deltagelse i de olypmiske lege i 
Munchen. 
Forlnbet af disse mesterskaber lig- 
nede til forveksling forlnbet af ju- 
niormesterskaberne. Den jydske 
dominans var overvzldende. De 
jydske svnmmere vandt 23 mester- 
skaber af 29 mulige, og de satte 11 
danske rekorder. Ejvind Pedersen, 
Kar Chr. Koch og Erik Nissen sat- 
te hver 2 rekorder. Kirsten Camp- 
bell, Kirsten Mnller og Lars Bnr- 
gesen, hver 1 rekord. De 2 sidste 
blev sat i holdmedleylnbene, for 
damer af Neptun og for herrer af 
Haderslev. 
Der var kun beskeden jydsk delta- 
gelse i udspringskonkurrencerne. 
Preben Lisbjerg, AGF var eneste 
jydske deltager, og kun i udspring 
fra 3 m vippen, hvor han opnåede 
en 3. plads blandt 7 deltagere. 
Århus Svnmmestadion var ramme 
om de nordiske juniormesterska- 
ber den 14.-16. juli. De fornemste 
danske przstationer, blev ydet af 
de to jydske deltagere, Maj-Britt 
Nielsen, AGF og Snren W. Lar- 
sen, Aalborg. Maj-Britt vandt, 
stzrkt presset af finske Pirjo Hel- 
minen og svenske Ann-Sofi Ross, 
både 100- og 200 m brystsvnm- 
ning, 100 m i 1.22.5 og 200 m i 
dansk rekordtid 2.54.4. Ingen 
kunne true Snren i 200 m medley, 
som han vandt suverznt i ti- 
den 2.24.5, 2.4 sek. foran 
Jan-Oluf Ekman fra Sverige. Han 
vandt desuden s0lv i 200 m ryg- 
crawl med tiden 2.26.6. 
Samme Snren W. Larsen indskrev 
sig i dansk svnmnings historie da 
han ved de jydske juniormester- 
skaber i Hjnrring stillede op i 
samtlige dicipliner for mandlige 

liuderslevs danske mestre i 4 x 100 m holdmedley, får her medaljerne overrakt af 
Neptuns formand Curt Gerlach. Holdet er fra v. Torben Zerlang, Erik Nissen, 
Karl Chr. Koch og Robert Weitling. 

juniorer. 12 gange sprang han i den 1.00.4, 1/10 sek. bedre en Ej- 
vandet, og 12 gange dukkede han vind. 
op igen, for at få lagt en guldme- Uanset tider eller placeringer er 
dalje om halsen. En bedrift ingen, det at deltage i olympiske lege, en 
hverken fnr eller siden har przeste- meget stor oplevelse, man aldrig 
ret. glemmer. 

Olympiske lege, 
Munchen 1972 
De jydske svnmmere udgjorde 
to-trediedel af den danske svnm- 
metrup ved OL i Munchen. De fi- 
re svnmmere var Kirsten Camp- 
bell, og Ejvind Pedersen, Randers 
Neptun, Lars Bnrgesen, AGF og 
Karl Chr. Koch, Haderslev. 
Det der nok huskes bedst fra dete 
olympiske svnmmestadion i Mun- 
chen, er svnmmeren Mark Spitz 
fra USA, der vandt 7 guldmedaljer 
og kom på alverdens avisforsider. 
Ingen havde regnet med medaljer 
eller finalepladser til nogen af de 
seks danske deltagere, og kunne 
de bare svnmme op til deres bed- 
ste, ville ingen forlange mere. 
Disse forventinger levede de jyd- 
ske deltagere til fulde op til, og 
specielt Ejvinds 10. plads i 100 m 
rygcrawl i dansk rekordtid 1.00.5, 
var en yderst tilfredsstillende prz- 
station. Lars Bnrgesen fik her en 
19. plads, uagtet hans tid kun var 
7/10 sek. dårligere end Ejvinds 
tid. Interessant var det også at se, 
at nr. 8 i finalen fik noteret ti- 

Repræsentantskabs- 
modet 1973 
Formanden oplyste på mndet, at 
JSU nu har tilslutning af 75 for- 
eninger, hvilket var halvdelen af 
landets klubber. 
Kursuslederen kunne fremlzgge et 
detaljeret forslag til kursusplan 
for begynderinstruktnrer. Kurset, 
der var udarbejdet i samarbejde 
med nogle af unionens bedste in- 
struktnrer på området, var ret om- 
fattende, med en varighed af 60 ti- 
mer, og skulle afholdes over flere 
weekends. Målgruppen for dette 
kursus, var i fnrste rzkke forenin- 
gernes egne medlemmer med inte- 
resse for svnmmeundervisning og 
trzning, og kunne eksempelvis 
være klubbernes tidliger konkur- 
rencesvnmmere. Forbundet havde 
i nogle år arrangeret instruktnr- 
kurser, og JSU havde i forbindelse 
med disse afholdt korte weekend- 
kurser for begynderinstruktnrer, 
så de på den måde fik et bedre 
grundlag, for at deltage i forbun- 
dets kurser. I unionsbestyrelsen 
var man dog klar over, at omfang 



Birgit Rasmussen, Aalborg, vandt det danske mesterskab i 100 m butterfly i 1973. 

og kvalitet af disse kurser ikke var 
tilstrzkkelig, derfor det fremlagte 
forslag. At man i JSU var på rette 
vej, viste den senere udvikling. 
På Dansk S v ~ m m e  Forbunds re- 
przsentanskabsm~de den 28. april 
1973, blev der skrevet historie. I 
forbindelse med, at forbundets 
formand gennem 31 år, Frede Bor- 
re, havde valgt at afgå, og blev af- 
l ~ s e  af forbundets næstformand 
Poul Suse, skulle der vzlges ny 
nzstformand, og for f ~ r s t e  gang i 
forbundets historie, fik for- 
reningsudvalget jydsk islzt, ved 
det, at JSU's kursusleder Poul 
Mortensen, Aalborg, blev valgt til 
nzstformand. Endnu en ivde blev 
valgt direkte til en post ibestyrel- 
sen. Det var Ole Lambert, Kol- 
ding, der a f l ~ s t e  Kaj Warming på 
posten, som vandpololeder i DSF. 

Sportslige 
begivenheder 1973 
De sportslige resultater i 1973 blev 
måske knapt så gode, som i 1972. 
Det kunne blandt andet ses i antal- 
let af rekordforbedringer, som i 
rekordernes rekordår 1972, havde 
vzret 97 og i 1973 "kun" 32. 
Både de jydske- og de danske 
kortbanemesterskaber var, i anled- 
ning af Aalborg Sv~mmeklubs 60 
års f~dselsdag, lagt til sv~mme- 
hallen "Haraldslund" i Aalborg. 
Ved de jydske kortbanemesterska- 
ber, den 24.-25. marts, beviste 

Kirsten Campbell, at hun trods si- 
ne 28 år endnu kunne vzre med i 
toppen af dansk sv~mning, ved at 
vinde 4 mesterskaber. Kun i 200 
m crawl måtte hun b ~ j e  sig for den 
unge Vivi Hardgrib fra vzrtsklub- 
ben Aalborg, som dermed vandt 
sit f ~ r s t e  seniormesterskab. 
Ejvind Pedersen deltog ikke i dis- 
se mesterskaber, og i hans fravzr 
var det Henrik Rasmussen og SD- 
ren W. Larsen, Aalborg, der med 
henholdsvis 3- og 2 mesterskaber, 
gjorde sig mest bemzrket. Stzv- 
net fik en flot afslutning, da Ha- 
derslev~ Torben Zerlang, Karl 
Chr. Koch, Robert Weitling og 

Kirsten Campbell, 28 år og med over 
100 danske rekorder og 90 mesterska- 
ber, sluttede sin karriere i 1973, som 
medlem af Randers Svommeklub Nep- 
tun. 

Erik Nissen, i stzvnets sidste l0b 
4 x 100 m holdmedley, med ti- 
den 4.17.5, satte en formen dansk 
rekord. 
At Kirsten Campbell fortsat var 
godt sv~mmende, fik man set, da 
sv~mmere den 14.-15. april for an- 
den gang m ~ d t e s  i Haraldslund 
ved de danske indend~rs mester- 
skaber, hvor hun sammen med 
Henrik Rasmussen, blev mest vin- 
dende sv~mmer, hver med 3 me- 
sterskaber. I200 m brystsv~mning 
slettede Kirsten, med tiden 2.50.1 
en 13 år gammel rekord, sat af 
Dorrit Christensen i 1960. 
Selv om Karl Chr. Koch hmte til 
de "gamle", var han u r ~ r l i g  i 200 
m brystsv~mning, som han vandt i 
dansk rekordtid 2.30.3. Eneste 
s t ~ r r e  overraskelse kom i damer- 
nes 100 m butterfly, hvor dem man 
anså' for, at vzre favoritter, alle 
blev slået af Birgit Rasmussen fra 
Aalborg. 
De jydske sv~mmere var knapt så 
dominerende ved året danske ju- 
niormesterskaber, som de havde 
vzret året f ~ r ,  men tog alligevel 
over halvdelen af mesterskaberne 
med hjem til Jylland, 13 ialt. 
Medvirkende hertil var, Vivi 
Hardgrib og Nils Rasmussen fra 
Aalborg, Susanne Nielsson, AGF 
og Bent N~rgaard,  Haderslev. 
Disse fire vandt hver 2 mesterska- 
ber. Der var også et mesterskab til 
Grete M. Nielsen, Haderslev og 
Ole Thomsen, Randers Neptun. 
Silkeborg Sv~mmeklub havde fået 
overdraget jydske langbaneme- 
sterskaber i 1973, og l ~ s t e  opgaven 
på fortrzffelig vis. I 14 af de 29 
dicipliner, skulle der med sikker- 
hed kåret nye mestre, idet mestre- 
ne fra 1972 ikke stillede op. Det 
var sv~mmerne fra Haderslev, der 
dominerede disse mesterskaber, 
og blev da også bedste klub med 
19 mesterskaber. Aalborg fik 7, 
AGF 4 og Neptun 1 mesterskab. 
Mesterskaberne i udspring fra så- 
vel tårn som 3 m vippe, blev et in- 
ternt o p g ~ r  mellem de tre AGF 
springere Preben Lisbjerg, Frank 
Larsen og Per Christensen, og 
blev afgjort i nzvnte rzkkef~lge.  
Ved de danske langbanemester- 
skaber, den 27.-29. juli i 
Gladsaxe, genså man Ejvind Pe- 
dersen. Han var kommet tilbage 
til Arhus, og havde meldt sig ind i 
Idrztsfo~ningen Skovbakken. 
Ejvind var ikke så dominerende 
som tidligere, konkurrencen var 



score på 30-5. Koldings senior- 
hold vandt sslvmedaljer i 1973. 

Nordjylland, Sjczlland og Senderjylland reprmenteret, da Vivi Hardgrib, Aal- 
borg, fik guld, Karin Deleuran, Albertslund, fik s0lv, og Grethe M. Nielsen, Ha- 
derslev, fik bronze i 400 m crawl. Det blev overrakt af Dansk Svmmme-Forbunds 
formand Poul Suse ved Danske Juniormesterskaber i Odense Friluftsbad. 

blevet hårdere, så det blev kun til 
2 mesterskaber denne gang. Sam- 
me resultat opnåede Henrik Ras- 
mussen og Ssren W. Larsen, Aal- 
borg, Bente Nsrgaard og Karl 
Chr. Koch, Haderslev. 
De jydske svsmmere satte under 
stzvnet 3 danske rekorder. Grete 
M. Nielsen i 200 m butter- 
fly 2.36.0, Ssren W. Larsen i 400 
m medley, 5.02.0 og Haderslevs 
herrer i 4 x 200 m crawl, 8.41.0. 
De jydske svsmmere erobrede ialt 
17 mesterskaber, 17 sslv- og 18 
bronzemedaljer. 
De jydske juniormesterskaber i 
Viborg sidst i august, forlsb uden 
overraskelser. For pigernes ved- 
kommende, var det lutter kendte 
navne, der besteg sejrskamlen. 
Hvor imod der for drengenes ved- 
kommende var flere nye navne, 
som Lars Glerup, Neptun, Ssren 
Boelt, Hjsrring, S ~ r e n  Sheikh og 
Henning Ssrensen fra Skovbak- 
ken. 
Jydske svsmmere deltog i flere 
udanlandske arrangementer. I de 
åbne vesttyske mesterskaber i 
Hamburg deltog Maj-Brit Nielsen 
og Bente Nsrgaard, der opnåede 
en 7. plads i finalen i dansk re- 
kordtid, 2.33.8 i 200 m rygcrawl. 
l1 jydske svsmmere deltog i de 
nordiske mesterskaber i Oslo, og 

selv om det ikke blev til mester- 
skaber, så opnåede de mange fine 
resultater.. Der blev erobret 6 
bronzemedaljer, og som det bed- 
ste resultat, en sslvmedalje af 
Karl Chr. Koch i 100 m brystsvsm- 
ning og i dansk rekordtid 1.11.1. 
Europa Cup, gruppe C for både 
damer og herrer, blev i 1973 af- 
holdt i Grzkenlands hovedstad 
Athen, og blev en stor oplevelse 
for deltagerne. Det gamle svsm- 
mestadion var placeret meget 
smukt, nzsten midt i byen lige un- 
der Acropolis. De danske svsm- 
mere, og ikke mindst de jydske 
ydede udmzrkede przstationer, 
og en dansk rekord blev det da og- 
så til. Det var Grete M. Nielsen, 
der i 200 m butterfly sikrede Dan- 
mark en 2. plads i rekordti- 
den 2.35.8. 
Mandag morgen efter sidste stzv- 
nedag, havde vzrterne arrangeret 
en bustur rundt i byen med bessg i 
de gamle templer på toppen af 
Acropolis, en oplevelse der aldrig 
glemmes. 

Vandpolo 
Det danske juniormesterskab i 
vandpolo, blev for 7. gang i t rzk  
vundet af Kolding Svsmmeklub 
med maximumspoint og en mål- 

Repræsentantskabs- 
modet 1974 
Formanden kom i sin beretning 
ind på de problemer, der var op- 
stået for klubberne i forbindelse 
med energikrisen, der satte ind i 
slutningen af 1973. Panikagtige be- 
slutninger i mange kommunalbe- 
styrelser, med lukning af svsmme- 
haller, gjorde det vanskeligt for 
klubberne at opretholde aktivite- 
terne, og for flere klubber med- 
fsrte det også skonomiske tab. 
Lidt efter lidt indså man dog det 
urimelige i,  at svsmmeidrztten 
skulle bzre  så stor en del af byr- 
den. Gradvis blev hallerne genåb- 
net, og man forssgte at indhente 
den mantrelende trznninrr.  orma an zen kunne meddele, at der 
i lsbet af vinteren, på initiativ af 6 
jydske trænere, var oprettet et 
jydsk trænerråd, hvis opgave var, 
at vzre rådgivende organ for 
svsmmeudvalget, at arrangere t rz-  
nerkonferencer og arbejde for en 
hsjnelse af trznerstanden. 
Poul Magelund havde siddet i be- 
styrelsen i 31 år, og i de sidste 28 
år som formand, men nnskede nu 
at stoppe. Det var en af dansk 
idrzts store ledere, man her tog 
afsked med, det skete med bekla- 
gelse, men også med forståelse. 
Poul Magelund blev hyldet fra alle 
sider, og betznkt med gaver fra 
såvel union som fra bestyrelses- 
kolleger, og som tak for sit store 
arbejde gennem en menneskeal- 
der, blev han udnzvnt til Jydsk 
Svsmme Unions fsrste zredsmed- 
lem. 
Til ny formand valgtes Kai Holm 
fra Viborg, som i 7 år havde vzret 
unionens livredningsleder, så også 
til denne post skulle der vzlges ny 
leder. Det blev Jsrn Thomsen fra 
Herning, der fremover kom til at 
lede livredningsarbejdet i unio- 
nen. 
Med Poul Magelunds afgang mi- 
stede unionen også sin springle- 
der. Lssningen på det problem 
blev, at man udvidede bestyrelsen 
med endnu et medlem, der så 
skulle fungere som springleder. 
Valget til springleder faldt på Axel 
Thygesen, Århus, tidligere dansk 
mester i udspring fra Tårn. 
Af kursusledernes beretning frem- 



Susanne Nielsson, AGF, efter sejren ved DM i 200 m brystsv0mning. Maj-Britt 
Nielsen, ligeledes AGF, på andenpladsen og Karin Deluran, Albertslund, med 
bronzemedaljen. 

gik det, at der fra sepember 73 og 
fremt til reprzsentantskabsmndet, 
havde vzret afholdt fire kurser ef- 
ter den nye plan. Kurset var blevet 
godt modtaget fra alle sider, og ik- 
ke mindst af de 74 deltagere for- 
delt på de 4 kursussteder, Aal- 
borg, Århus, Haderslev og 01god. 
Kursuslederen, som var tiltrådt 
ekstraordinzrt i 1972, nnskede at 
blive aflnst. Ny kursusleder blev 
Cyril Bendixen, Haderslev. 
Der blev af bestyrelsen fremsat 
forslag om godkendelse af unions 
love og bestemmelser, efter at om- 
fattende revision og tilfnjelser af 
nye paragraffer, der bl.a. omfatte- 
de indfnre1se:af områdemnder for 
de forskellige specialgrene. Disse 
områdemnder skulle afholdes 2 

sat af Grete M. Nielsen, Hader- 
slev i 400 m crawl 4.46.7. De 2 
danske af Susanne Nielsson, AGF 
i 200 m brystsvnmning, 2.47.3, og 
af Aalborgs damehold i 4 x 100 m 
holdmedley med tiden 4.51.5. 
De danske kortbanemesterskaber, 
den 6.-7. april i Hjortebrohallen i 
Haderslev, tiltrak mange tilskuere, 
som blev vidne til mange spzn- 
dende oplnb i danske rekordtider. 
Et af de mest spzndende lob var 
damernes 200 m brystsvnmning, 
hvor favoritten Susanne Nielsson, 
AGF blev slået af klubkammeraten 
Maj-Britt Nielsen med 3/10 sek. 
og tiden 2.45.7, var dansk rekord. 
Mindst forskel var der i damernes 

gange om året, det ene om efter- 
året, og det andet i forbindelse 
med det årlige repzrsentanskabs- 
mude. Den fremsatte lovbuket, 
blev vedtaget med alle stemmer. 

Sportslige 
begivenheder 1974 
Jydske kortbane mesterskaber blev 
afviklet den 16.-17. marts i "Ha- 
raldslund" i Aalborg, og blev en 
drnnende succes for vzrtsklub- 
ben, som var ubeskeden nok til 
selv at tage hovedparten af mester- 
skaberne. 12 ialt af 16 mulige. Der 

100 m rygcrawl, hvor Bente Nur- 
gaard, Haderslev, med ti- 
den 1.12.5, slog Anni Andersen, 
Aalborg med kun 1/10 sek. Dansk 
rekord blev det også til i damer- 
nes 400 m crawl, hvor Grete M. 
Nielsen, Haderslev, med ti- 
den 4.44.5, besejrede klubkam- 
meraten Ingemarie Christenen 
med 6/10 sek. Den sidste rekord 
blev sat af Aalborgs damehold i 4 
x 100 m holdmedley med ti- 
den 4.51.0. 
Ved de danske juniormesterskaber 
i Vestbadhallen i Rndovre fik man 
et godt billede af, hvem der skulle 
blive dansk svnmnings nzste stor- 
svnmmer. Med 7 individuelle- og 
1 holdmesterskab, demonstrede 
Susanne Nielsson, AGF klart, at 
hun var det kommende navn. 
Susanne Nielsson, AGF var knapt 
så dominerende ved de jydske 
langbane mesterskaber, den 
12.-14. juli i Arhus svnmmestadi- 
on, som hun havde vzret ved 
DJM, men selv om det "kun" blev 
til 6 mesterskaber, må man beteg- 
ne det som en flot przstation. De 
resterende individuelle mesterska- 
ber blev pznt fordelt på 11 svum- 
mere. Hvor imod de 5 holdme- 
sterskaber alle blev vundet af Aal- 
borg Svnmmeklub. 
De danske mesterskaber blev af- 
viklet den 2.-4. august i Arhus 
Svnmmestadion i strålende sol- 
skin, hvilket sikkert var medvir- 
kende til de mange flotte resulta- 
ter. 16 danske rekorder, og 12 af 
disse, blev sat af jydske svumme- 
re. Susanne Nielsson, AGF satte 3 

blev under stzvnet sat 2 zanske- Ingemarie Christensen, Haderslevfik 2 guld- og 2 bronzemedaljer ved de danske 
og l jydsk rekord. Den jydske blev mesterskaber 1974. 



De fire medaljetagere i 100 m rygcrawl for kvinder: Guld til Bent Norgaard, Ha- 
derslev, s0lv til Anni Andersen, Aalborg, og bronze til både Kirsten Hansen, Nep- 
tun, og Annette Christensen, Herlev. 

rekorder. Aalborg svnmmerne 6, 
fordelt med 2 til Henrik Rasmus- 
sen, 1 til Birgit Rasmussen og 3 
holdkaprekorder. Grete M. Niel- 
sen, Haderslev satte 2 og Ejvind 
Pedersen, Skovbakken 1 rekord. 
Med 20 mesterskaber, 18 snlv- og 
18 bronzemedaljer og 12 danske 
rekorder, var alle enige i, at det 
havde vzret et godt mesterskab for 
jydsk svnmning, og at den lille 
nedgang man havde haft året fnr, 
ikke betnd noget. Jydsk svnmning 
var atter på vej fremad. 
Sidst i august afviklede mand de 
jydske juniormesterskaber i Hol- 
stebro, med Susanne Nielsson i 
strålende form. Af 10 mulige indi- 
divuelle lnb, vandt hun de 8, kun 
rygcrawllnbene blev vundet af to 
hidtil ukendte navne, 100 m af 
Mette Olsson, Aalborg og 200 m 
af Vibeke Leth, Hjnrring S-68. 
Blandt drengene blev Jens Brnn- 
dum, Aalborg mest vindende med 
4 mesterskaber. Han vandt alle 
crawllnbene og 100 m butterfly. 
Jydsk svnmmere deltog selvsagt i 
mange internationale arrangemen- 
ter, både på klubplan og i lands- 
holdsammenhzng. Der var jydske 
svammere med ved Nordiske me- 
sterskaber i Karlstad i Sverige og 
ved europziske mesterskaber i 
Wien. En af de sportsligt mere 
spzndende oplevelser, var lands- 

kampen i sv~mning mod Finland i 
Helsingfors, den 22.-23. juli. 14 
jydske svnmmere var med på tu- 
ren. 
Landskampen, der blev afviklet 
på det olympiske svnmmestadion 
fra 1952, fik på fnrstedagen ikke 
helt det forlnb man havde regnet 
med. Flere af svnmmerne gik 
langt fra deres bedste tider, hvil- 
ket resulterede i,  at Finland efter 
fnrstedagen fnrte ret stort, med 75 
point mod 56. 
Det var ikke mange af de danske 
deltagere eller ledere, der troede 
på, at dette store forspring kunne 
indhentes, men miraklernes tid 
var åbenbart ikke forbi, for da 
nzstsidste lnb var sv~mmet ,  stod 
de to hold lige med hver 123 point. 
Sidste lnb, 4 x 200 m crawl for 
herrer ville afgnre matchen, så 
spzndingen var stor fnr starten. 
Kampen endte til fordel for finner- 
ne, men kun 1 112 sek. skilte hol- 
dene. Den finske sejr blev på 133 
point mod 129. 

Årgangsmesterskaber 
Som noget nyt, blev der i 1974 ind- 
fnrt jydske årgangsmesterskaber, 
beregnet for unionens helt unge 
svnmmere. Ældste gruppe i 1974, 
var svnmmere fndt 1961. 
Sv~mmerne var opdelt i grupper 

efter alder, og fik på den måde al- 
dersm~ssigt  jzvnbyrdig mod- 
stand. Det fnrste årgangsmester- 
skab blev afholdt i Randers, som 
havde stor erfaring på området, ef- 
ter de mange årgangsstzvner de 
gennem flere år havde afholdt. 
Arrangementet blev en vzldig 
succes, og blev året efter fulgt op 
af et tilsvarende forbundsarrange- 
ment. 

Vandpolo 
Flere og flere klubber deltog i den 
jydske vandpoloturnering, og om- 
kring 40 hold var med i de forskel- 
lige rzekker og divisioner. Kolding 
var fortsat den dominerende klub, 
og przsterede i 1974 det kunst- 
stykke, at vinde samtlige 5 rzkker 
i den jydske turnering. Kolding 
havde da også flere spillere på der 
danske landshold, og en af dem, 
Preben Thomsen opnåede i 1974, 
at spille sin landskamp nr. 25. 
Men også spillere som Claus Niel- 

L 

sen. og Ole Bzk, var faste folk på 
landsholdet. 
Det danske ungdomslandshold, 
med 6 jydske spillere på holdet, 
deltog i en stor turnering i Skot- 
land, og gjorde en fin indsats, 
med sejre over Skotland og Bel- 
gien 6-5 og 4-0 og et knebent ne- 
derlag til 0strig på 5-6. Ved denne 
turnering debuterede Jnrn Tnnnov 
Nielsen, AGF som international 
dommer med godt resultat. Jnrn 
fik senere lejlighed til at dnmme 
ved Europa-Cup'en for mesterhold 
i Stockholm, og blev efter disse 
gode przstationer, af DSF indstil- 
let til FINA dommer. 

Repræsentantskabs- 
msdet 1975 
Formanden kunne i sin beretning 
oplyse, at der ude i klubberne hav- 
de vzret en tilbagegang i medlem- 
stallet på 19 %, en direkte fdge  af 
oliekrisen, der satte ind året fnr. 
Tilgangen af nye klubber var, 
modsat medlemstilbagegangen, 
steget, så unionen nu talte 94 beta- 
lende medlemsforeninger med ialt 
27.944 aktive svnmmere, og med 
en total for hele landet på 55.304, 
reprzsenterede jydsk svnmning 
godt 50% af dansk svnmning. 
Det emne der optog reprzesentant- 
skabet mest, var det forestående 
reprzsentantskabsmnde i DSF, 



hvor der ville blive fremsat forslag 7 oplevelse for de danske deltagere, 
om strukturzndring, i lighed med som i kamp mod internationale 
den man havde gennemfnrt i JSU navne, ydede fremragende przsta- 
Aret for. Forbundets naestformand, tioner, men kun Susanne Niclsson 
Poul Mortensen havde meddelt, at opnåede at komme på sejrsskam- 
han ikke ~nskede  at fortszette på len. To gange måtte hun op og 
denne post, hvilket gjorde det be- modtage en velfortjent bronzeme- 
lejliget til nu, at foretage en zn-  dalje, i 200 m brystsvnm- 
dring af forbundets ledelsesform. .:.c.? ning, 2.41.00 og i 200 m med- 

a .  Reprzsentantskabet gav bestyrel- * .  
C. .. , . ley, 2.27.48, begge tiderne var 

&.$k?-.-. !?<',;.:y > " ,f.' sen fuld tilslutning, til  at gennem- dansk rekord. Hun satte også 
fnre de skitseredeTorslag. 
I forbindelse med JSU's struktur- 
zendringer året for, var kursusle- 
deren blevet medlem af svnmme- 
udvalget uden bestyrelsespost. 
Det havde vist sig ikke at fungere 
efter hensigten, så der blev nu 
fremsat forslag om genindfnrelse 
af kursuslederen som medlem af 
bestyrelsen. Forslaget blev vedta- 
get og Steen Bojsen, Vejen blev ny 
kursusleder. 
På forbundets reprzesentantskabs- 
mnde den 12. april blev så forsla- 
get, udarbejdet af et nedsat struk- 
turudvalg, om DSF's fremtidige 
organisationsplan fremsat. Forsla- 
get blev ikke modtaget lige godt 
fra alle sider, specielt havde 
KSU's repræsentanter mange ind- 
vendinger mod forslaget, og havde 
helst set det returneret til udval- 
get, til ny behandling. Det blev 
dog ikke tilfzeldet, efter mindre 
zendringer blev forslaget vedtaget 
med det, for lovændringer, nnd- 
vendigt flertal. DSF's forretnings- 
udvalg bestod herefter af en for- 
mand, en kasserer og 3 unionsfor- 
mzend. De tre der blev valgt var 
Kai Holm, JSU, Ove Alminde, 
SSU og Grete Ericksson, SUS. 

Sportslige 
begivenheder 1975 
To svnmmere skilte sig ud ved de 
jydske kortbanemesterskaber den 
15.-16. marts i Aalborg. Det var 
Susanne Nielsson, AGF og Henrik 
Rasmussen, Aalborg. Begge vandt 
de 5 mesterskaber. To af Susannes 
mesterskaber blev svnmmet hjem i 
danske rekordtider, 100 m crawl i 
1.01.2, og 200 m medley i 2.27.6. 
Grete M. Nielsen, Haderslev og 
Birgit Rasmussen, Aalborg satte 
hver sin danske rekord. Grete i 
400 m crawl, 4.36.1 og Birgit i 100 
m butterfly med tiden 1.06.9. Beg- 
ge holdkaplnbene blev vundet af 
Aalborg. 

Susanne Nielsson, AGF, blev i 1975 ved 
de nordiske mesterskuber i Abo, kåret 
som nordens bedste svernmer. 

Mnnstret fra JKM gentog sig ved 
de danske indendnrs mesterska- 
ber, den 19.-20. april i Nzstved, 
med Susanne Nielsson og Henrik 
Rasmussen i hovedrollerne, men i 
forstzrket form. Susanne vandt 
samtlige individuelle mesterska- 
ber for damer, 5 af dem i dansk 
rekordtid, og Henrik tog 5 af 7 in- 
dividuelle titler, og vandt sammen 
med klubkammeranterne herrenes 
holdmedley i dansk rekordtid. I to 
af de individuelle l0b satte han og- 
så dansk rekord. 
Dan-Cup turneringen blev indfmrt 
i 1975. Der blev svmmmet indle- 
dende runder rundt om i landet, 
med god tilslutning i de 4 af unio- 
nerne. Hvad årsagen til, at kun 
Aalborg, som eneste jydske klub 
deltog i turneringen, kan ikke en- 
tydigt besvares, men måske er 
grunden den samme, som fik Aal- 
borg til at melde fra til landsfina- 
len, nemlig, at der på samme dato 
som landsfinalen, blev afholdt in- 
ternational svnmmefest i Bremen, 
og her deltog stnrsteparten af den 
jydske svnmmelite. 
Stzevnet i Bremen blev en vzeldig 

dansk rekord i 100 m brystsvim- 
ning, 1.14.88. Dansk rekord blev 
det også til for Grete M. Nielsen i 
200 m butterfly, 2.27.86 og til 
Henrik Rasmussen i 200 m med- 
ley 2.12.34. 
De danske juniormesterskaber 
blev afviklet den 27.-29. juni i 
Kzrsmindebadet i Randers. Su- 
sanne Nielsson var suverzen i de 
lnb hun stillede op i,  med undta- 
gelse af 100 m rygcrawl, hvor hun 
blev slået på stregen af Birthe Jnr- 
gensen fra Tåstrup, som satte 
dansk rekord, 1.10.9. 
I pigernes 4 x 100 m holdmedley 
sejrede Skovbakken efter hård 
kamp med AGF, og pigernes 4 x 
100 m crawl blev favoritterne fra 
Albertslund knebent slået af Kol- 
ding. Stnrst sensation vakte vzrts- 
klubbens egen Morten Hausborg, 
som i en imponerende vindertid i 
1500 m crawl, 17.54.5 klart besej- 
rede Jens Klarskov, Albertslund. 
Samme to sv~mmere var ude i en 
spzndende fight i 400 m crawl, 
med det resultat, at begge fik no- 
teret samme tid, men Morten blev 
erklzret for vinder med ti- 
den 4.31.6. 
Også i udspring blev der afholdt 
danske juniormesterskaber. I 
drengenes konkurrence opnåede 
Kim Lisbjerg, AGF en 2. plads og 
Mogens Jensen, Nord en 3. plads. 
I pigernes konkurrence gik det 
endnu bedre. Her vandt Hanne 
Christiansen, AGF mesterskabet 
foran Hanne Knudsen fra Tnrring. 
Danske mesterskaber, den 1.-3. 
august i Århus Svnmmestadion, 
blev rekordernes rekordstzevne, 
da der blev sat ikke mindre end 17 
danske rekorder, og 11 af disse 
blev sat af jydske svummere. 
For en gangs skyld overgik Henrik 
Rasmussen Susanne Nielsson, 
idet han samlet vandt 8 mesterska- 
ber mod Susannes 7, og blev note- 
ret for 5 danske rekorder mod Su- 
sannes 4. Grete M. Nielsen, Ha- 
derslev og Jens Brnnnum, Aal- 
borg satte hver en rekord. 



Efter 14 års forlnb, fik jydsk sprin- 
gidrzt igen en dansk mester i ud- 
spring. Frank Larsen, AGF sejre- 
de stort i udspring fra 3 m vippe 
med 412,85 point over Niels Hen- 
rik Hansen, KG, som fik 380,50 
point, kun 10 point mere end Per 
Christensen, AGF på 3. pladsen. 
Den 13.-14. september var Gymna- 
stikh~jskolen i Viborg ramme om 
de jydske juniormesterskaber. 
171 sv~mmere fra 24 jydske klub- 
ber var mndt frem. Det var glzde- 
ligt at se, at flere nye klubber var 
med denne gang. Klubber som Ri- 
be, Grindsted, Ikast, "Koral", 
HEI, Sjnrring og Thisted. Der var 
mange spzndende lnb, men mest 
spznding var der under lnbet i 100 
m crawl, hvor Susanne Nielsson 
sensationelt blev slået af storta- 
lentet fra Viborg, Lone Kristensen 
med 1/10 sek., tiden for Lone blev 
1.03.1. 
Susanne Nielsson, Maj-Britt Niel- 
sen og Henrik Rasmussen deltog 
sidst i juni i "Grand prix of Slova- 
kia" i Bratislava i Tjekoslavakiet, 
og mndte her alle de bedste euro- 
pziske svnmmere. Susanne skabte 
sensation, da hun i 100 m bryst- 
svnmning slog den lokale favorit 
Irena Fleisnerova, og i nordisk re- 
kordtid, 1.15.5 opnåede 1000 point 
efter den nsteuropziske pointta- 
bel. Det var fnrste gang en s v ~ m -  
mer havde passeret dette tal ved 
disse mesterskaber. Susanne blev 
hyldet som en dronning, og inter- 
viewet til både presse og fjern- 
styn. Susanne gentog bedriften i 
200 m brystsvnmning og slog Ire- 
na med 4/10 sek. i dansk rekordtid 
2.43.6. 

3-dobbelt 
nordisk mester 
Nordiske o mesterskaber sidst i 
august i Abo, Finland blev en op- 
levelse Susanne Nielsson aldrig 
glemmer. 3 nordiske mesterska- 
ber, og ved afslutningen kåret som 
nordens bedste svnmmer. 
Det har vist ingen dansk svmmmer 
fnr oplevet. Kåringen skete på 
grundlag af hendes vindertid i 100 
m brystsvnmning 1.15.8 og m e d f ~ r -  
te, at hun fik fnrste aktie i den for- 
nemme og meget kostbare "Val- 
kamma-pris", en stor krystalskål, 
opkaldt efter Finlands a f d ~ d e  prz- 
cident. De 2 andre mesterskaber 

Aalborg Svornmeklubs s t ~ r k e  holdkap, som i 1974 og 1975 vandt 4 danske holdme- 
sterskaber og satte 6 danske holdkaprekorder. Forrest: Soren W Larsen, bagerst: 
Henrik Rasmussen, Nils Rasmussen og Jens Bronnum. 

Susanne erobrede var i 200 m svnmning, sprang Susanne Niels- 
brystsvnmning og i 400 m medley. son ind på en 10. plads blandt ver- 

dens bedste svnmmere. 

FINA dommer 
Det danske juniorhold i vandpolo 
havde deltaget i 5 nationers turne- 
ring i Wien og ved europziske ju- 
niormesterskaber i Stockholm, og 
Ole Lambert fra Kolding havde 
her sin debut som europzisk dom- 
mer. Ole havde klaret opgaverne 
så fint, at EWPC straks rykkede 
ham op i dommergruppe B på FI- 
NA-listen. 

Status for 
perioden 1871-1975 
I perioden fra 1965-1970, havde 
man bemzrket en positiv udvik- 
ling inden for alle grene af jydsk 
svnmmeidrzt. Denne udvikling 
blev forstzrket i årene derefter, og 
jydske svnmmere gjorde sig mere 
og mere gzldende på nationalt 
plan og i landsholdssammenhzng. 
5 nordiske mesterskaber, 97 
DIF-mesterskaber og 346 rekord- 
forbedringer i lnbet af de 5 år, for- 
talte tydeligt om den eksplosive 
udvikling, jydsk svnmning var in- 
de i. Og som toppen på kranseka- 
gen, fik jydsk sv~mning igen en 
sv~mmer på verdensranglisten. 
Med tiden 1.15.5 i 100 m bryst- 

Repræsentantskabs- 
msdet 1976 
I sin beretning omtalte forman- 
den, at den medlemstilbagegang, 
der havde vzret som fnlge af olie- 
krisen, nu var vendt, med en bety- 
delig medlemsfremgang til fnlge. 
For fnrste gang i unionens historie 
nåede man pr. 31. december 1975, 
det magiske tal af 100 tilmeldte 
foreninger. 
Synkronsvnmning knrte endnu på 
ret lavt niveau, endnu var kun 2-3 
klubber med i arbejdet, men der 
var håb om bedre tilslutning i det 
kommende år. 
Springudvalget havde haft fart på, 
siden Axel Thygesen blev valgt til 
springleder. Mere end 25 klubber 
havde deltaget i springudvalgets 
arrangementer i 1975, og der havde 
vzret afholdt 9 kurser med 20 til 
40 deltagere på hvert kursus. Der 
var virkeligt kommet gang i sprin- 
gidrztten i Jylland. 
Kursusudvalget havde skiftet kur- 
susleder i efteråret 1975. Den i 
1975 valgte kursusleder Steen Boj- 
sen, Vejen var pludselig fratrådt. 
Formanden Kai Holm havde da 
ringet til Poul Mortensen, Aal- 
borg, og bedt ham om igen at trz-  



de til, og fra 1. september 1975 
havde han så påtaget sig opgaven, 
at lede unionens kursusarbejde, 
indtil man fandt en ny kursusle- 
der. 
Forbundets og unionernes kursus- 
ledere var, i samarbejde med trze- 
nerkonsulenterne, ved at have en 
ny kursusplan klar. En plan, som 
ud over forbundets egne kurser, 
også indholdt 3 af Dansk Idrzets 
Forbunds kurser, anatomi & fysio- 
logi, idrzetspsykologi og trzenings- 
lzere. Ligeledes var man færdige 
med, at udarbejde planer for ud- 
dannelse af officials. De fnrste 
kurser skulle starte i begyndelsen 
af april 1976. 

Sportslige 
begivenheder 1976 
Det var olympisk år, og dermed 
steg forventningerne. Hvor mange 
af de danske svnmmere, ville blive 
fundet gode nok til, at komme 
med til OL i Montreal. 
De jydske kortbanemesterskaber, 
der blev afviklet den 12.-14. marts 
i Herning, blev for damernes ved- 
kommende domineret af Susanne 
Nielsson, AGF, som vandt 10 ud af 
12 titler, kun de to rygcrawllnb 
måtte hun se Gerd Laursen fra 
Skovbakken lnbe med. Aalborg 
Svnmmeklub vandt alle holdkapln- 
bene for både damer og herre. 
Hos herrene var det brndrene 
Henrik og Nils Rasmussen og Jens 
Brnnum, der lnb med hovedparten 
af mesterskaberne. De 2 bryst- 
svnmningslsb blev vundet af Niels 
Mortensen, Herning og endnu et 
nyt navn, Henrik Kragh fra Ly- 
seng, vandt 400 m medley. 
Foreningsmesterskabet, Dan-Cup 
fik 1976 stnrre tilslutning end året 
fnr. Dan-Cup for damer var til- 
meldt 19 hold, og for herrer 21 
hold. 
Finalerne blev svnmmet den 
21.-22. marts i Vesterbro svnmme- 
hal i Knbenhavn. Hos damerne 
blev der byttet lidt om på rzekke- 
fnlgen, men ingen kunne rnre 
AGF på 1. pladsen, der vandt fina- 
len med 10.993 point foran Albert- 
slund og VestlBrnndby. Aalborg 
Svnmmeklub vandt som ventet 
herrenes finale med 9.986 foran 
VestlBrnndby og TritonISkovlun- 
de. 

JSULs bestyrelse efter representantskabsmsdet i 1976. Fra v. Knud Jcargensen, 
Jsrn Tsnnov Nielsen, Poul Mortensen, Lis Gravgaard Christensen, Kai Holm, 
Axel Thygesen, Gunnar Ssrensen, Poul Hermann og Jsrn Thomsen. 

For at få tetset formen, deltog alle 
OL-kandidaterne i Coca Cola Cup 
i april i Leeds i England. Delta- 
gerne var Susanne Nielsson, Ellen 
Sig Chritensen, Karin Deleuran, 
Henrik Rasmussen, Jens Brnnnum 
og Ejvind Pedersen. 
Svnmmerne bevidste, at deres 
formkurve var stigende, ved at 
szette flere danske rekorder, såle- 
des ved Jens Brnnnum i 800- og 
1500 m fri-svnmning, Henrik Ras- 
mussen i 200 m medley og Susan- 
ne Nielsson, som ydede en impo- 
nerende przestation, ved at besejre 
den engelske OL-kandidat Mar- 
gret Kelly i 100 m brystsvnmning 
med 41100 sek., tiden 1.14.43 var 
dansk og nordisk rekord. Susanne 
satte yderligere 2 rekorder, i 400 
m medley og 200 m brystsvnm- 
ning, hvor hun også sikrede sig 1. 
pladsen. 
Ved de danske indendnrs mester- 
skaber sidst i april i Aalborg, be- 
viste OL-kandidaterne atter, at de 
var på rette vej. Der blev sat ikke 
mindre end 16 danske rekorder, 
deraf de 11 af jydske svnmmere. 
Susanne stillede op i 7 lnb og 
vandt dem alle og i de 5 satte hun 
dansk rekord. Henrik stillede op i 
4 gange individuelt og i 2 hold- 
kaplnb, og også han, var vinder i 

dem alle, og i 4 af lnbene satte 
han dansk rekord. De 2 sidste re- 
korder blev sat af Jens Brnnnum 
og af damerne fra Aalborg i 4 x 
100 m holdmedley. 

OL-udtagelser 
To svnmmere var allerede udtaget 
til deltagelse i OL, det var Susan- 
ne Nielsson, AGF og Karin De- 
leuran, Albertslund, men der var 
endnu tre, der havde chance for at 
kvalificere sig. Henrik Rasmussen 
og Jens Brnnnum, begge fra Aal- 
borg og Ellen Sig Christensen, 
AGF. Det lykkedes dog ikke for 
dem, at overbevise DOC om, at 
de var gode nok, uagtet de ved 
sommerens stzvner ydede mange 
fremragende prastationer. Såle- 
des ved landskampen i Oslo mel- 
lem Danmark, Finland og Norge 
hvor Henrik forbedrede den dan- 
ske rekord i 400 m medley med 
hele 7 sek. At Ellen havde vzeret 
under OL-kravet, var heller ikke 
nok. Vragningen af de to svnmme- 
re vakte voldsom kritik, og fra 
flere sider blev der rejst tvivl om 
DOC-komitens sportslige kompe- 
tance ved vurdering af svnmmer- 
nes kvalifikationer. 



JSU kontra 
Vaster Gotland 
Man forventede sig meget af de 
samarbejde med Vaster Gotland, 
der blev indledt ved stzvnet den 
22. maj i Haraldslund i Aalborg. 
Hvert hold stillede med 3 svum- 
mere i alle indidivuelle lub, hvil- 
ket gav s t ~ r r e  spznding om udfal- 
det af "landskampen". 
De jydske sv~mmere var alle godt 
svummende, og det resulterede i 
flere danske rekorder og en enkelt 
nordisk, sat af Susanne Nielsson i 
200 m brystsvumning med ti- 
den 2.35.4, en forbedring på 1,6 
sek. af den gamle rekord. 
Matchen endte med en overbevi- 
sende sejr til de jydske sv~mmere 
på 194 point mod 162 til Vaster 
Gotland. 
De danske juniorm~sterskaber i 
slutningen af juni i Arhus, var re- 
sultatmzssigt ikke de bedste for 
j ydsk svumning, "kun" 4 mester- 
skaber, 3 til Neptun og 1 til Skov- 
bakken. Der deltog 52 klubber og 
medaljerne blev fordelt på 21 
klubber, hvoraf de 8 var jydske. 
Danske juniormesterskaber i ud- 
spring blev et rent jydsk opgur. 3 
piger og 3 drenge stillede op, og 
resultatet blev en sejr til Birgitte 
Dooleweerdt, Videbzk, foran 
Hanne Knudsen, Turring og Han- 
ne Christiansen, AGF. Drengenes 
mesterskab blev vundet af Kim 
Lisbjerg, AGF foran Mogens Jen- 
sen, Nord og Hans Lomholt, IHF. 
Ved de jydske langbanemesterska- 
ber, den 2.-4. juli i Kzrsmindeba- 
det i Randers, deltog Susanne 
Nielsson ikke i de dicipliner, hun 
skulle konkurrere i ved OL. I ste- 
det blev det nu Ellen Sig Christen- 
sen, AGF, der blev mest vindende 
individuelt blandt damerne, med 4 
mesterskaber. To nye navne duk- 
kede op blandt mestrene, det var 
Charlotte Harbo, Randers Neptun, 
der vandt begge rygcrawllubene, 
og Lone Jensen, Aalborg, der 
vandt 100- og 200 m crawl. 
Henrik Rasmussen deltog ikke i 
disse mesterskaber, men bortset 
fra brystsv~mningsl~bene, som 
Niels Mortensen, Herning tog sig 
af, så tog Aalborgs Jens Brunnum, 
S ~ r e n  W. Larsen og Nils Rasmus- 
sen sig af samtlige mesterskaber 
for herrer. 
Kolding Svummeklub havde et 
ganske szrligt forhold til vandpo- 
lo, så trods mange skadede spille- 

Kolding Svsmmekluh vandt i 1976 det jydske mesterskab i vandpolo fi)r 10 år z 
t r ~ k .  

re, formåede klubben i 1976 at 
genvinde det jydske mesterskab 
for 10. gang i trzk. En imponeren- 
de przstation. 

Nordiske 
juniormesterskaber 
Morten Hausborg, Randers Nep- 
tun var eneste jydske deltager ved 
NJM, der blev afholdt den ?.-Il. 
juli i Reykjavik på Island. 
Morten reprasenterede jydsk 
svumning på bedste måde, ved at 
erobre 2 nordiske juniormester- 
skaber, i 400- og 1500 m crawl, og 
yderligere blev det til en sulvme- 
dalje i 100 m crawl. 

OL i Montreal 
At deltage i olympiske lege er selv 
sagt en stor oplevelse, i szr  når det 
foregår så langt vzk som i Cana- 
da, og var det da også for vore to 
sv~mmepiger, Susanne Nielsson 
og Karin Deleuran. Ingen havde 
forventet finalepladser af pigerne, 
og det blev da heller ikke tilfzl- 
det. Susanne var den der klarede 
sig bedst, med en 12. plads i 200 
m brystsvumning, og en 14. plads 
på den halve distance. 
Efter OL deltog Susanne i et re- 

vancestzvne i Mission Viejo i Ca- 
lifornien, hvor hun klarede sig be- 
tydeligt bedre, end ved OL. Resul- 
tatet blev 5 finalepladser, og i fi- 
nalerne, to l .  pladser og tre 2. 
pladser. Dertil 4 danske- og 2 nor- 
diske rekorder. De nordiske kom i 
200 m medley, 2.25.55 og i 400 m 
medley 5.05.69. 
Ved de danske mesterskaber fra 
den 28. juli til den 1. august i 
Gladsaxe, beviste Ellen Sig Chri- 
stensen, at hun burde have vzeret 
med til OL, idet hun slog OL-del- 
tageren Karin Deleuran i både 
100- og 200 m brystsvumning og 
hendes tid på 200 m 2.42.6 gav 
hende przmien for bedste kvinde- 
lige przestation. Przmien for bed- 
ste mandelige przstation gik til 
Jens Brunnum for hans danske re- 
kord på 16.49.0 i 1500 m crawl. 
Som en nyskabelse i jydsk s v ~ m -  
ning, havde man indfurt jydske år- 
gangsdelte junior-mesterskaber. 
Svummerne var delt i 2 grupper, 
den zeldste gruppe bestod af år- 
gangene, drenge 59-60-61-62, og 
piger 60-61-62-63. Den yngste 
gruppe bestod af drenge 
53-64-65-66 og yngre, piger 
64-65-66-67 og yngre. 
Mesterskaberne for gruppe I skul- 
le holdes sidst i august, og for 
gruppe II, omkring midten af maj. 



Gruppe II kunne af tidsmzssige 
årsager ikke afholdes f0r i 1977. 
Gruppe I havde przmiere den 
4.-5. september i Struer, og havde, 
bortset fra den zldste årgang, en 
meget stor tilslutning. Stzvneaf- 
viklingen f o r l ~ b  szrdeles tilfreds- 
stillende og lovede godt for frem- 
tiden. 
Nyskabelsen medforte, at man og- 
så indf~r te  årgangsdelte amtsme- 
sterskaber, hvorfra vinderne gik 
videre til de årgangsdelte junior- 
mesterskaber sammen med de 
sv~mmere, der havde opnået, de 
for aldersklasserne, fastsatte tid- 
skrav. 

Repræsentantskabs- 
medet 1977 
Formanden omtaler i sin beretning 
den betydelige aktivitetsfor~gelse, 
der havde vzret de sidste par år, 
hvorfor en ny organisationsplan 
var påkrzvet. Forslag til en sådan 
plan blev fremsat på mmdet og 
vedtaget af reprzsentantskabet. 
Det b e t ~ d  bl.a. oprettelse af et 
kursusudvalg og opdeling af 
landsdelen i kursusdistrikter, med 
hver sin distriktsleder, som Sam- 
men med unionens kursusleder 
udgjorde kursusudvalget. Dette 
var en nyskabelse, der blev til stor 
gavn og glzde for foreningerne. 
Allerede på reprzsentationsm0det 
året f ~ r ,  havde unionens kasserer 
Gunnar S~rensen  bedt om at blive 
a f l ~ s t ,  men af tekniske grunde 
blev det ikke gennemfnrt. Gunnar 
havde indvilliget i at fortsztte, 
indtil man fandt den rette l~sn ing ,  
og pr. 1. januar 1977 aflnstes Gun- 
nar af unionens davzrende polole- 
der J0rn Tgnnov Nielsen. Gunnar 
havde da siddet på posten i 14 år. 
Som påsk~nnelse for sit store ar- 
bejde modtog Gunnar en gave fra 
unionen. Han var i 1974 blevet til- 
delt unionens zresnål. 

Sportslige 
begivenheder 1977 
Sv~mning. 
Overraskelserne udeblev, da de 
jydske kortbanemesterskaber, 
midt i marts, blev afviklet i Ha- 
raldslund i Aalborg. Hos damerne 

Aalborg Sv~lmmeklub vandt Dan-Cup 1977 for bade damer og herrer. Her er de to 
vindende hold umiddelbart efter sejren. 

var Susanne Nielsson suverzn i de 
8 l0b hun stillede op i,  og hos her- 
rene var det Aalborg, med 12 titler 
af 14 mulige, der som ventet domi- 
nerede. 
På nzsten samme måde gik det, 
da man sv~mmede om de danske 
indend~rs  mesterskaber i 
@bro-hallen i K~benhavn. Også 
her stod der Susanne Nielsson på 
8 af mesterskaberne. Hun blev 
dog hårdt trzngt af Lisbeth Niel- 
sen, Kolding i 100 m crawl, hvor 
Susanne Nielsson med tiden 1.00.5 
kun var 3/10 sek. foran Lisbeth, 
som igen kun var 2/10 sek. foran 
Lone Jensen fra Aalborg. Aal- 
borgs herrer var mindre domine- 
rende her, hvor det "kun" blev til 
5 mesterskaber. 
Dan-Cup, DSF's foreningsmester- 
skab, var blevet en enorm succes, 
og var nu blevet udvidet med en 
2.- og 3. division. 1. og 2. division 
bestod af 12 hold for såvel damer 
som herrer. 3 division havde ube- 
grznset tilmelding. Til Dan-Cup 
turneringen 1977 var tilmeldt ialt 
102 hold. 
Finalerne i 1. division blev afvik- 

let den 26.-27 marts i svnmmehal- 
len Haraldslund i Aalborg, hvor 
vzrterne fra Aalborg Sv~mme- 
klub, var ubeskedne nok til, at 10- 
be med begge mesterskaber. Aal- 
borg damerne fik hård modstand 
af damerne fra Albertslund, der 
med 10.679 point kun var 15 point 
efter Aalborg, som fik 10.994 
point, Skovbakken kom på 3. 
pladsen med 10.211 point. Aalborg 
herrer var meget overlegne, for 
med 10.662 var de 1.128 point for- 
an Randers Neptun, som på 2. 
pladsen fik 9.534 point og med 
Nakskov på 3. pladsen, 9.287 
point. 
Kzrsmindebadet i Randers, dan- 
nede sidst i juni, rammen om de 
danske juniormesterskaber. 
Skovbakkens Margareta Maunsba- 
ch blev mest vindende svummer 
med 5 mesterskaber, og hendes 
klubkammerat Gerd Laursen 0ge- 
de Skovbakkens antal guldmedal- 
jer til 6, ved at vinde 100 m ryg- 
crawl. 13 årige Lotte Simonsen, 
Aalborg vandt begge brystsvom- 
ningsmesterskaberne og hendes 
klubkamerat, Lone Jensen vandt 



100 m crawl. Ingen af de jydske 
drenge kunne klare sig i kampen 
om mesterskaberne. 
Set i internationalt sammenhzng, 
havde danske svmmning kun Su- 
sanne Nielsson, der kunne gmre 
sig gældende mellem de beste. 
Der var et stykke ned til de mvrige 
i den danske elite, men blandt dem 
mange ganske unge og meget lo- 
vende talenter. Forskellen blev ty- 
deliggjort ved de danske mester- 
skaber, der blev afviklet i juli må- 
ned i Arhus. 10 gange stillede Su- 
sanne til start, og 10 gange fik hun 
en guldmedalje hzngt om halsen, 
og 4 gange efter at have sat dansk 
rekord. 
Også Henrik Rasmussen og Jens 
Brmnnum var flittige rekordsztte- 
re, 4 individuelle- og 2 holdkapre- 
korder var de involveret i. Nyt an- 
sigt i mesterskabssammenhzng 
var Niels Mortensen fra Herning, 
som i dansk rekordtid vandt me- 
sterskabet i 200 m brystsv~mning. 
Set med jydske ~ j n e ,  var det et 
godt stzvne, 24 mesterskaber, 16 
smlv- og 13 bronzemedaljer, og 
dertil 11 danske senior- og 4 dan- 
ske juniorrekorder, må i al beske- 
denhed betegnes som et godt re- 
sultat. 
To jydske svmmmere var i april 
placeret på verdensranglisten 
blandt verdens 50 bedste. Det var 
Susanne Nielsson og Ellen Sig 
Christensen, begge fra AGF. Su- 
sanne i 100- og 200 m brystsvmm- 
ning på en 12. og 18 plads, og i 

3 stcerke rygcrawl-piger. @verst vinder6 
Birthe J~lrgensen, Albertslund og t. h. nr. 

200 m medley på en 39. plads. El- 
len i 100- og 200 m brystsvmmning 
på en 35. og 42. plads. 
Flere af de bedste jydske svmmme- 
re deltog i mange internationale 
arrangementer rundt om i Europa, 

De danske EM-deltagere: Fra v. Henrik Rasmussen, Aalborg, Margarete Mauns- 
bach, Skovbakken, Susanne Nielsson, AGF og trczner Dag Stormark, Aalborg. 

?n Gerd Laursen, Skovbakken, t.v. nr. 2 
3 Charlotte Harbo, Randers Neptun. 

og opnåede mange pzne resulta- 
ter. Specielt Susanne Nielsson var 
efterspurgt, og fik bl.a. personlig 
invitation til det store stzvne i 
Bremen, hvor hun vandt 100 m 
brystsv~mning og satte 2 nordiske 
rekorder. Disse mange interessan- 
te oplevelser til trods, var der dog 
specielt et, måske to arrangemen- 
ter, der mere optog sindene hos de 
danske svmmmere. Det var de 
europæiske mesterskaber og de 
nordiske mesterskaber. 

Europæiske 
mesterskaber 
Midt i august, blev der i 
Jonkobing i Sverige, kzmpet om 
de europziske mesterskaber. Dan- 
mark var kun reprzsenteret ved 3 
svammere, og alle fra det jydske. 
De 3 svmmmere var Susanne 
Nielsson, Margareta Maunsbach 
og Henrik Rasmussen, og med 
Dag Stormark, Aalborg som træ- 
ner. Også i udspring var der jydsk 
repræsentation ved Frank Larsen, 
AGF. 



Tirsdag den 16. august blev en hi- 
storisk dag for Susanne. Hun skul- 
le starte i 200 m brystsv~mning, 
hendes favoritdiciplin, og allerede 
i formiddagens indledende heat, 
fik man en forsmag på Susannes 
formåen ved, at hun i nordisk re- 
kordtid 2.37.34 sirkede sig en 
plads i finalen, og ikke uden me- 
daljechance. 
Aftenens finale i 200 m bryst- 
sv~mning blev im~deset  med in- 
tens spznding, og der sporedes en 
vis nerv~sistet i den danske kolo- 
ni, undtagen hos Susanne. Hendes 
deltagelse i mange internationale 
arrangementer, havde styrket hen- 
des selvtillid. 
Susanne fik en fin start og fmte 
det mest af lnbet, men hendes 
krzfter slap op, og da favoritten, 
Julia Bogdanova fra Rusland, satte 
sin spurt ind, kunne Susanne ikke 
holde f~r ingen,  og blev slået på 
målstregen. Men s~lvmedaljen var 
hjemme, og selv om man i den 
danske koloni i f ~ r s t e  njeblik var 
skuffet, så gik det ret hurtigt op 
for dem, at Danmark, efter 13 års 
f o r l ~ b ,  igen havde vundet medalje 
ved et europzisk mesterskab. At 
Susanne havde givet alt, blev un- 
derstreget ved, at hun forbedrede 
sin kun få timer gamle nordiske 
rekord med 2 sek. til 2.35.34. Set 
i jydsk sammenhzng, skulle man 
helt tilbage til 1938 for at finde en 
tilsvarende przstation, da Eva 
Arnth, AGF, som eneste jyde på 
holdet i 4 x 100 m crawl, vandt 
guld i verndensrekordtid. 
Susanne deltog også i 400 m med- 
ley og 100 m brystsv~mning, men 
selv om hun ydede fremragende 
przstationer, med nordisk rekord i 
100 m brystsv~mning og finale- 
pladser i begge lnb, så blev det 
dog ikke til flere medaljer. Marga- 
reta Maunsbach var ude at s v ~ m -  
me 200 m butterfly og 400 m 
crawl, og satte i 400 m crawl 
dansk rekford med tiden 4.33.08, 
hvilket gav hende en 13. plads ud 
af 22 deltagere, en fin indsats af 
Margareta. 
Henrik Rasmussen sv~mmede n z -  
sten op til sit bedste, men i det 
skrappe felt rakte det kun til be- 
skedne placeringer. 

Nordiske mesterskaber 
Indvielsen af Gladsaxe ny 50 m 
sv~mmehal, var den festlige op- 
takt til de nordiske mesterskaber 
sidst i august. 

En lykkelig Susanne Nielsson med sin solvmedalje sammen med vinderen Julia 
Bogdanova fra Rusland og nr. 3, Eva Maria Håkansson fra Sverige. 

At det set med danske ~ j n e ,  blev 
et vellykket arrangement, skyldes 
ikke mindst de j ydske sv~mmere, 
som med 6 mesterskaber og 15 
danske rekorder gjorde stævnet til 
en sportslig succes. 
Susanne viste sin styrke og alsidi- 
ged ved, at vinde ikke mindre end 
5 nordiske mesterskaber, i 100 m 
brystsv~mning, i 100 m butterfly, i 
200 m butterfly, i 200 m medley 
og 400 m medley, en imponerende 
przstation. Det 6. mesterskab blev 
vundet af Margareta Mausbach i 
400 m crawl. To s~lvmedaljer 
blev erobret af Susanne i 200 m 
brystsv~mning og af Henrik Ras- 
mussen i 200 m rygcrawl, og han 
vandt bronze i 200 m medley. Des- 
uden vandt Danmark bronze i 3 af 
holdkapl~bene. 

Udspring 
Efter 34 år fik Jylland igen en 
kvindelig dansk mester i udspring 
fra 3 m vippe. Mesterskabet blev 
vundet af Hanne Christiansen, 
AGF. Hanne var endnu junior og 
vandt da også det danske junior- 
mesterskab i både udspring fra 3 
m vippe og fra tårn. Hendes Mub- 
kamerat Kim Lisbjerg, som også 
var junior, tog begge drengenes 
juniormesterskaber. 

Videbæk Diving Cup 
Videbzk Diving Cup blev afviklet 

for fnrste gang i pinsen 1977. Det 
er et internationalt arrangement, 
starter af initiativrige ledere i Vi- 
debzk, med formanden Svend 
Aage Madsen i spidsen og med 
hjzlp fra Ulla og Preben Lisbjerg. 
Arrangmene udsendte 250 indby- 
delser, og ventede i spznding på 
hvor mange svar, der ville kom- 
me. De blev ikke skuffede. Der 
kom tilmeldinger fra Vesttysk- 
land, Sverige, Norge, USA, Iran 
og Danmark, ialt 75 udspringere 
og 25 trznere og ledere. Et stort 
arrangement, som blev klaret på 
bedste vis og blev en virkelig suk- 
ces. 

Repræsentantskabs- 
medet 1978 
Formanden Kai Holm meddelte'på 
mndet, at han p.t. ikke fungerede 
som formand for unionen, da han 
den 1. december 1977, blev konsti- 
tueret som formand for Dansk 
Svnmme Forbund. Der var sket 
det, at den davzrende formand, 
Ove Alminde, pludselig havde 
forladt formandsposten, og da Kai 
var forbundets nzstformand, var 
det hans pligt, at overtrage hver- 
vet. 
Et bestyrelsesforslag om kontin- 
gentforh~jelse til kr. 3,- pr. med- 
lem og en l ~ b e n d e  regulering af 
årskontingentet i takt med pristal- 
let udvikling, blev vedtaget. 



Fra den festlige åbning af ungdomslandskampen Danmark - Norge i Thisted. 

På to poster blev blestyrelsen zn-  
dret. Både sv~mmelderen og kur- 
suslederen havde anmodet om at 
blive a f l ~ s t .  Til sv~mmelder valg- 
tes Jorgen Rasmussen, Aabybro, 
og til kursusleder Mogens Kristi- 
ansen, Frederiks. 

Sportslige 
begivenheder 1978 
Den 7. januar indskrev Lone Jen- 
sen, Aalborg Sv~mmeklub, sig i 
dansk svnmning historie, ved som 
den f ~ r s t e  kvindelige danske 
sv~mmer,  at s v ~ m m e  100 m crawl 
under minuttet. Det skete ved et 
stzvne i Sofiendalskolens s v ~ m -  
mehal i Aalborg, og den danske 
rekord l0d nu på 0.59.5. 
Godt en måned efter kom den 
nzste kvindelige svgmmer under 
minuttet. Det var Lisbeth Nielsen, 
AGF, der under ungdomslands- 
kampen mod Norge den 18.-19. fe- 
bruar i Thyhallen i Thisted, s v ~ m -  
mede de 100 m crawl i ti- 
den 0.59.9. Der deltog rigtig man- 
ge jydske sv~mmere i landskam- 
pen, der alle ydede gode przstati- 
oner, og var medvirkende til, at 
Danmark vandt landskampen så 
stort som 170 point mod Nor- 
ges 112 point. Iszr  pigernes afslut- 
tende 4 x 100 m crawl i ti- 
den 4.01.2 var szrdeles fremra- 
gende. Holdet bestod af de to jyd- 
ske piger Lone og Lisbeth og de to 
piger fra Albertslund Charlotte 

Pedersen og Vibeke Freising. 
Nordiske junior mesterskaber blev 
afholdt i Scharpsborg i Norge i 
begyndelsen af februar. S t ~ r s t  ud- 
bytte af turen fik Lene N~rboge,  
Skovbakken med 3 nordiske ju- 
niormesterskaber, i 200 m butter- 
fly og i 200- og 400 m medley. 
Også Lisbeth Nielsen, AGF fik et 
juniormesterskab med hjem, hun 
var med på holdet som vandt guld 
i 4 x 100 m crawl. 

Verdens hurtigste 
Ved TILT-meeting i Paris, den 
10.-12. februar, m0dtes verdens 
bedste svnmmere fra både 0st og 
vest, og blandt dem også Susanne 
Nielsson fra Danmark. 

Lone Jensen, Aalborg, ferste pige i 
Danmark under minuttet i 100 m crawl. 

Susanne var tilmeldt i flere l0b 
men det var i 100- og 200 m bryst- 
sv~mning hun f ~ r s t  og fremmest 
regnede med, at gore sig gzlden- 
de. L ~ r d a g  formiddag vandt Su- 
sanne suverznt sit indledende 
heat i nordisk rekordtid 2.32.74, 
kun få tiendele fra verdens kurtig- 
ste kortbanetid. 
I finalen om aftenen lagde Susan- 
ne stzrkt ud, og fmte fra start til 
mål. Hendes vindertid blev 
2.31.33 og var verndens hidtil hur- 
tigste kortbanetid. 
Hendes tid i det indledende heat i 
100 m brystsv~mning, 1.11.57 var 
igen nordisk rekord, og lovede 
godt for aftenens finale. Finalen 
blev et meget spzndende l0b. Ef- 
ter at have ligget bag konkurren- 
terne det meste af vejen, afgjorde 
hun sagen i en spurt, der tog vej- 
ret fra de fleste, og sejrede i ti- 
den 1.11.00, igen verdens hidtil 
hurtigste kortbanetid. 
Ved medaljeoverrzkkelserne blev 
Susanne stzrk hyldet af de mange 
tilskuere. 
Horsens nye svummehal dannede 
ramme om årets jydske kortbane- 
mesterskaber den 10.-12. marts. 
Charlotte Harbo, Randers Neptun 
vandt begge rygcrawl mesterska- 
berne for damer, men ellers stod 
der AGF på resten. Lisbeth Niel- 
sen vandt 100 m crawl og Susanne 
Nielsson resten. 
Hos herrene var det Aalborg der 
dominerede med l1 mesterskaber 
ud af 15 mulige. 



Dan-Cup finalerne, den 1.-2. april 
i Smndremarksskolens svmmmehal 
i Randers, blev for damernes ved- 
kommende, et spzndende opgmr 
mellem 4 klubber. Kun ca. 500 
point skilte nr. l og nr. 4, og det 
var ikke meget, når pointsummen 
er over 10.000. Rzkkefmlgen blev, 
at Gladsaxe sejrede foran Alberts- 
lund, Aalborg og AGF. Herrenes 
opgmr blev sikkert vundet af Aal- 
borg, som dermed gentog sejren 
fra året fmr. 
De danske indendmrsmesterskaber 
den 21.-23. april i svmmmehallen 
Haraldslund i Aalborg, blev som 
altid der, afviklet perfekt og med 
stor festivitas om finalerne, noget 
svmmmerne satte pris på. Susanne 
Nielsson blev ikke uventet den 
store medaljesluger, 7 individeul- 
le- og 1 holdmesterskab, og som 
tilgift leverede hun en fornem nor- 
disk rekord i 400 m med- 
ley, 4.49.90. Der blev ialt sat 7 
danske senior- og 3 juniorrekor- 
der. 
Jydske svmmmere klarede sig gan- 
ske udmzrket, da man afviklede 
de danske ungdoms- og juniorme- 
sterskaber fmrst i juli måned i 
Kzrsmindebadet i Randers. Stzev- 
net omfattede 24 lmb for både ung- 
dom og juniorer. Af disse vandt 
jyske svmmmere henholdsvis 14 og 
10 mesterskaber, med Margareta 
Maunshach, Skovbakken og Mor- 
ten Hausborg, Neptun, som de 
mest vindende med hver 3 mester- 
skaber. 
Susanne Nielsson stillede ikke op 
ved de jydske langbanemesterska- 
ber, der blev svmmmet den 23.-25. 
juni i Århus Svmmmestadion. I 
hendes fravzr, benyttede Lotte Si- 
monsen, Aalborg sig af chancen, 
til at snuppe begge mesterskaber i 
brystsv0mning, men ellers var det 
Skovbakken, med Lene Nmrbmge, 
Gerd Laursen og Margareta 
Maunsbach i spidsen, der domine- 
rede damernes lmb, og vandt 8 me- 
sterskaber. 
Skovbakken var også godt med i 
herrenes lmb, hvor de vandt 6 me- 
sterskaber, det samme gjorde Aal- 
borg Svmmmeklub. 
De danske mesterskaber, der blev 
afviklet sidst i juli i Gladsaxe dej- 
lige 50 m svmmmehal, var også 
svmmmernes sidste chance, for at 
tilkzempe sig en plads på holdet, 
der skulle reprzsentere Danmark 
ved VM i Berlin. 
Spzndingen var stor til det sidste. 

Morten Hausborg, Randers Neptun var specielt god på 200- og 400 m distancerne 
i crawl, og vandt flere danske mesterskaber på disse distancer. 

Flere af de bedste svmmmere lå 
meget n z r  på, at kunne opfylde 
tidskravene. At svmmmerne havde 
forberedt sig godt, fik man et ty- 
deligt bevis for, da der blev sat ik- 
ke mindre end 19 danske rekorder. 
Den eneste der ikke satte rekord, 
var Susanne Nielsson. Det var ik- 
ke påkrzvet, hun havde forlzengst 
opfyldt kvalifikationskravet i flere 
dicipliner. 
Det er yders sjzeldent, der afhol- 
des mesterskaber uden overraskel- 
ser, og dette mesterskab var ingen 
undtagelse. Stmrst overraskelse 

skabte Lisbeth Kristiansen fra Vi- 
borg, ved i finalen i 100 m butter- 
fly, at besejre Susanne Nielsson. 
Lisbeths tid på 1.05.40, var kun 
4/10 sek. fra kravet til VM. 
Efter mesterskaberne blev holdet 
til VM i Berlin udtaget, og kom til 
at bestå af 11 svmmmere og 2 syn- 
kronsvmmmere. Trznere for 
svmmmerne blev Hallbjmrn Sten- 
haug og Erik Rasmussen. For syn- 
kronsvmmmerne, Kirsten Folda- 
ger. 
De 13 aktive var: Susanne Niels- 
son og Lisbeth Nielsen fra AGF, 
Lene N0rbmge og Margareta 
Maunsbach fra Skovbakken, Lone 
Jensen, Henrik Rasmussen, Jens 
Brmnnum og Jesper Nordsted-Jmr- 
gensen fra Aalborg og Charlotte 
Pedersen, Nina Irmgang og Dan 
Ole Johansen fra Albertslund. De 
2 synkronsvmmmere var, Lone 
Jensen og Susanne Worm fra ITI. 

VM i Berlin i978 
Jydsk svmmning var flot reprzsen- 
teret ved VM. Af de 11 udtagne 
svmmmere, var de 8 fra Jylland. 
Stmrst forhåbning var der selvfml- 
aelin sat til Susanne Nielsson, 

w 

Gerd Laursen, Skovbakkens dygtige men ogsi de mvrige deltagere le- 
rygcrawler. verede fine przstationer, således i 



herrenes og damernes 4 x 100 m 
crawl, hvor begge hold satte dan- 
ske rekorder for landshold. 
Den 24. august vil blive huset, 
som den dag, da dansk svnmning 
erobrede sin fnrste VM-medalje 
nogensinde. Dansk svnmnings 
trumfes, Susanne Nielsson, havde 
ved de indledende heat om for- 
middagen sv~mmet  på tredie bed- 
ste tid, 2.35.05, og en medalje lå 
inden for mulighedernes grænse. 
Kl. 20.17 gik starten til det, set 
med en danskers njne, mest spzn- 
dende lnb den aften, damer- 
nes 200 m brystsvnmning. Susan- 
ne gik frisk til sagen, og lagde ud i 
et forrygende tempo, som gav hen- 
de en svag fnring. Den holdt hun 
de fnrste 150 m, men på de sid- 
ste 50 m blev hun indhentet af de 
to russiske piger. 
Det blev en flot 3. plads til Susan- 
ne, og den fnrste medalje nogen 
sinde ved et VM. 
Susannes tid 2.33.60 var dansk og 
nordisk rekord, og en forbedring 
på 1 112 sek. af hendes egen 10 ti- 
mer gamle rekord, som hun havde 
sat om formiddagen i det indle- 
dende heat. 
Alle glzdese sig med Susanne 
over den flotte przstation, og så 
med stolthed Dannebrog blive 
hejst på det gamle olympiske 
svnmmestadion. 

Spring 
De to mest dominerende skikkel- 
ser blandt de jydske springere, var 
Hanne Christiansen og Kim Lis- 
bjerg fra AGF. De vandt så godt 
som alt, hvad de stillede op i. De 
vandt også de fleste danske junior 
og senior mesterskaber. Kun i se- 
niorudspring for herrer, måtte 
Kim bnje sig for Claus Thomsen 
fra Hermes. Hanne vandt det år 
både det danske mesterskab i ud- 
spring fra tårn og fra 3 m vippe. 
Udspring fik stnrre og stnrre ud- 
bredelse. Ved de jydske arrange- 
menter var der deltagere fra Il jyd- 
ske klubber. 

Videbæk Diving Cup 
i978 
Videbzk indbnd igen til internati- 
onalt springstzvne i Pinsen, og 
med 175 springere fra 6 nationer, 

En glad Susanne Nielsson og hendes lige så glade trener Hallbjorn Stenhaug, vi- 
ser medaljen frem, Susanne vandt i 200 m brystsvomning ved VM i Berlin. 

blev det en formidabel succes. Det 
var 100 mere end året fnr, og kun 
fordi man havde etableret samar- 
bejde med Ringknbing svnmme- 
hal, kunne man gennemfnre pro- 
grammet tilfredsstillende. Da g z -  
sterne rejste, var det med et "på 
gensyn nzste år". 

Repræsentantskabs- 
modet 1979 
Den konstituerede formand Jnrn 
Tnnnov Nielsen bnd velkommen 
og redegjorde for de zndringer, 
der var sket i forbindelse med Kai 
Holms overtagelse af formandspo- 
sten i DSLF. Kai Holm havde pr. 
brev i december 1978 meddelt uni- 
onsbestyrelsen det uholdbare i,  at 
sidde som formand for både for- 
bundet og landets stnrste union. 
Bestyrelsen havde derefter konsti- 
tueret Jnrn som unionsformand, 
og dette blev konfirmeret på re- 
przsentanskabsmndet ved, at man 
valgte Jnrn Tnnnov Nielsen til for- 
mand. 
Efter meget debat, blev et forslag 
fra bestyrelen, om at flytte unio- 
nens reprzsentantskabsmnde fra 
marts tii sidste- weekend i novcm- 

rr", ber, vedtaget. Arsagen var, at for- 
bundet havde rykket sit reprzsen- 
tantskabsmnde fra medio april til ;/i 

I i f ~ r s t e  weekend i februar. 
- .  Unionens springleder Axel Thyge- 

Preben Lisbjerg, AGF, blev i 1978 hed- sen og polileder W€?rner schwert- 
ret med Gudm. Schacks legat, for sit feger var afgivet til DSLF, hvor de 
store arbejde for springidretten. skulle beklzde tilsvarende poster. 



Til ny springleder valgtes Hans 
Wolthers, Århus og til ny polole- 
der Svend Holm, Snnderborg. 

Unionskontor 
Det havde gennem flere år vzret 
et krav fra foreningerne, at der 
blev etableret et kontor, hvor for- 
eningerne kunne henvende sig 
vedrnrende materielle ting, og 
samtidigt skulle en lnnnet kontor- 
hjzlp aflaste unionens frivillige 
leder for en del manuelt arbejde. 
Kontoret trådte i funktion den 10. 
april 1979. 

Aktivitets- 
og amtsudvalg 
For bedre at kunne hjzlpe og strit- 
te unionens mange foreninger, og 
bibringe nye aktiviteter, blev der i 
lnbet af året oprettet et aktivitets- 
udvalg, hvis formand fik plads i 
unionsbestyrelsen. 
I tilknytning til aktivitetsudvalget, 
blev der oprettet et amtsudvalg i 
hvert amt. Denne nyskabelse, som 
i sin opbygning, til forveksling lig- 
ner den vi kender i dag, har senere 
vist sig, at vzre et af de bedste til- 
tag, der nogensinde er gjort. Man- 
den bag, projektet, som med sin 
energi og motivationsevne var 
stzrkt medvirkende til dets heldi- 
ge gennemfnrelse, var unionens 
kursusleder Mogens Kristiansen. 
På reprzsentantskabsmndet i no- 
vember blev Mogens, som tak for 
dette store arbejde, tildelt unio- 
nens zresnål. 
Det måtte selsagt koste mange 
penge, at få alt dette op at stå, og i 
betragtning af, at aktivitets- og 
amtsudvalgenes arbejde mere hav- 
de sigte mod bredden end toppen i 
jydsk svnmning, sngte man om til- 
skud fra DUKA-SV0M, og fik be- 
villiget 27.000 kr. til arbejdet i 
1979 og 41.000 kr. til arbejdet i 
1980. 

Sportslige 
begivenheder 1979 
Jydsk svnmning havde mistet flere 
af sine bedste svnmmere inden for 
de sidste par år, men nye unge ta- 
lenter var klar til af fnre jydsk 
svnmning videre frem. 

Lisbeth Kristiansen, AGF, slog overra- 
skende Susanne Nielsson i 100 m but- 
terfly ved NM i Motala i Sverige. 

Stadigvzk var der jydsk overvzgt 
på landshold og udvalgte hol. Så- 
ledes også på ungdomslandsholdet 
mod Norge. Et af de nye navne 
man blev opmzrksom på, var Per 
Clausen fra Szdding-Guldager, 
som under landskampen satte to 
danske juniorrekorder i 100 og 
200 m brystsvnmning med tider- 
ne 1.10.00 og 2.31.90. Danmark 
vandt landskampen med 169 point 
mod Norges 115 point. 
Dan-Cup 1979 blev afviklet i Ha- 
raldslund i Aalborg, men ikke som 
tidligere med jydsk dominans. Det 
blev kun til beskedne placeringer, 
en 2. plads til Aalborgs damer og 
med AGF på 3. pladsen. Bedst hos 
herrene blev AGF med en 4. 
plads. 
Susanne Nielsson var ikke med 
ved de jydske kortbanemesterska- 
ber i midten af marts i Aalborg. 
Årsagen kunne være, at hun ikke 
havde udstået sin karantzne efter 
sin indmeldelse i Skovbakken. 
Fornemste przstation blev leveret 
af Margareta Maunsbach, Skov- 
bakken i 800 m fri-svnmning, som 
hun vandt i dansk rekord- 
tid 9.03.50. 
Susanne Nielsson var med igen, 
da man afviklede de danske inden- 
dnrsmesterskaber sidst i april i 
Gladsaxe badet, og hun beviste, at 
hun fortsat var godt svnmmende, 
ved at sztte dansk rekord i 100 m 
butterfly, 1.03.59. At Susanne p.t. 
ikke svnmmede for AGF betnd ik- 
ke, at AGF's damer ikke kunne 

sztte rekorder, det gik udmzrket 
for de fire piger Lisbeth Nielsen, 
Lisbeth Kristiansen, Lotte Niel- 
sen og Tenna Ejstrup, da de vandt 
mesterskabet i 4 x 100 m medley i 
dansk rekordtid 4.30.60. 
For fnrste gang ved et mesterskab 
kom 4 piger under minuttet i 100 
m crawl. Charlotte Pedersen, Al- 
bertslund, vandt i 0.58.43, men på 
de nzste pladser kom 5 jydske pi- 
ger, hvoraf de 3 var under minut- 
tet. Det var Lisbeth Nielsen, 
AGF, 0.59.10, Mette Christensen, 
Aalborg, 0.59.45 og Hanne Kri- 
stensen, S-68 Hjnrring, 0.59.97. 
Lone Jensen, Aalborg kom lige 
over med tiden 1.00.07. 
At Skovbakken havde mange dyg- 
tige svnmmere, var almindeligt 
kendt, men med Susanne Nielsson 
i stalden, blev de suverznt bedste 
dameklub ved de jydske langbane- 
mesterskaber i Arhus Svnmmesta- 
dion sidst i juni. 11 ud af 14 me- 
sterskaber blev vundet af Skov- 
bakken ved Susanne med 6, Mar- 
garetha Maunsbach og Gerd Laur- 
sen med hver 2, og så vandt de 4 x 
100 m medley. De sidste 3 mester- 
skaber blev vundet af Mette Chri- 
stensen, Aalborg, som også var 
med på holdet, der vandt 4 x 100 
m crawl til Aalborg. 
Herrenes mesterskaber blev for- 
delt på ikke mindre end 10 for- 
skellige svnmmere fra 7 forskelli- 
ge foreninger. 
Også de danske mesterskaber blev 
afviklet i Århus Svnmmestadion. 
At vejret var lunefuldt, og under- 
tiden ret dårligt, forhindrede ikke 
svnmmerne i at sætte 19 danske 
rekorder, hvoraf de 7 blev sat af 
jydske svnmmere. Susanne for- 
bedrede rekorden i 100 m butter- 
fly. Niels Mortensen, Skovbak- 
ken, satte rekord både i 100- og 
200 m brystsvnmning og Morten 
Hausborg, Neptun, forbedrede re- 
korden i 400 m crawl, og endelig 
satte Skovbakken-damerne rekord 
i 4 x 100 m medley. 

Nordiske 
mesterskaber 
Et stort hold var sendt til Motala i 
Sverige, og der iblandt 15 jydske 
svnmmere og 1 springer. Springe- 
ren var Hanne Christiansen fra 
AGF, der opnåede en 5. og 6. 
plads i henholdsvis tårn og 3 m 
vippe. 



For sv~mmerne var det spznden- 
de, om de kunne leve op til det 
flotte resultat, man opnåede i 
1977. Samme flotte resultat nåede 
man ikke, men alligevel kunne 
man vzre tidfreds. Susanne Niels- 
son generobrede begge sine me- 
sterskaber i 100- og 200 m bryst- 
sv~mning. En stor og glzdelig 
overraskelse fik man i 100 m but- 
terfly for damer, hvor Lisbeth Kri- 
stiansen, AGF, slog både den dan- 
ske og svenske favorit og vandt det 
nordiske mesterskab i 100 m but- 
terfly. Flot præstation af Lisbeth. 
Danmark vandt ialt 5 nordiske tit- 
ler, fik 3 sdv-  og 7 bronzemedal- 
jer. 

Udspring 
Hanne Christiansen, AGF, var su- 
verznt Danmarks bedste kvindeli- 
ge springer. Hun vandt alt, hvad 
hun stillede op i ,  danske som jyd- 
ske senior- og juniormesterskaber, 
men fik udmzrket konkurrence af 
sin klubkammerat Helle Rasmus- 
sen. 

Vandpolo 
Der var fortsat fremgang for vand- 
polospillet, mindst 14 jydske klub- 
ber deltog i den jydske turnering, 
hvori også de fynske poloklubber 
deltog. 
Kolding havde i mange år siddet 
på det danske juniormesterskab, 
men i 1979 blev mesterskabet ero- 
bret af Esbjerg efter en meget 
spzndende kamp med Frem, 
Odense. Esbjerg vandt med max. 
point 10, og en målscore på 45 - 
18. 
Det jyske seniormesterskab blev 
for 14 gang vundet af Kolding 
Sv0mmeklub. 

Reprmentantskabs- 
made nr: 2, 
november 1979 
I henhold til vedtagelsen på m ~ d e t  
i marts, holdt man så reprzsen- 
tantskabsmnde for anden gang det 
år. 
Formanden J ~ r n  T~nnov  Nielsen 
oplyste, at JSU, med DSLF's nye 
struktur, nu havde en mere rimelig 
indflydelse i forbundet. 
I uddannelseslederens beretning 
kom det frem, at sv~mmedommer- 

DAN CUP blev i 1980 oph0jet til et DIF mesterskab for hold. Damernes mester- 
skab blev vundet af AGF, og her er holdet fotograferet sammen med deres trmzer 
Hallbjm-n Stenhaug. 

uddannelsen nu var lagt i faste 
rammer, og at alle kurser, tidta- 
ger-, dommer- og overdommer- 
kursus var furt a'jour efter de nye- 
ste FINA bestemmelser. Kun 
undrede kursuslederen sig over, at 
så få af unionens klubber benytte- 
de sig af disse tilbud. Modsat var 
der kommet mange nye kursustil- 
bud indenfor polo, spring og syn- 
kro, som havde haft meget stor 
smgning. Specielt et vandpolole- 
derkursus blev fremhzvet for sit 
indhold af emner, der ikke tidlige- 
re havde vzret behandlet. Kurset 
var udarbejdet af Klaes S~rensen,  
Esbjerg. 
Formanden havde ekstraordinzrt i 
en periode også varetaget 0kono- 
milederposten, men bestyrelsen 
havde nu fundet frem til en 10s- 
ning på problemet. Svnmmelede- 
ren J0rgen Rasmussen blev valgt 
til ~konomileder, og til ny s v ~ m -  
meleder valgtes Richard M ~ l l e r ,  
Thisted. Ligeledes skulle der vzl- 
ges aktivitetsleder, og til denne 
post valgtes B j ~ r n  Bech, Århus. 

Sportslige 
begivenheder 

ht Kristiansen, da de sammen med 
det ~ v r i g e  OL-bruttohold, den 17. 
december 1979, rejste på 14 dages 
trzningsophold i Fort Lauerdale i 
Florida, USA. Selv om de hver 
dag trznede mellem 10 og 14 km, 
blev der også tid til at se sig om, 
med bl.a. b e s ~ g  i Disney Vorld, 
og med båd ud til koralrevene ud 
for Floridas sydkyst, hvor det blev 
rig lejlighed til snorkeldykning 
mellem skildpadder og tropiske 
fisk i alle regnbuens farver. 
De jydske kortbanemesterskaber 
den 15. - 17. februar Thisted f o r l ~ b  
uden overraskelser. Susanne 
Nielsson vandt som ventet de l0b, 
hun stillede om i, uden at impone- 
re. Det blev b e m ~ r k e t ,  at jydsk 
sv~mning med Mette Christensen, 
Aalborg, havde fået en ny stzrk 
crawlsv0mmer. Mette vandt alle 
fire crawldistancer. 
At Mette Christensen var et kom- 
mende navn indenfor dansk s v ~ m -  
ning, demonstrerede hun klart ved 
de nordiske juniormesterskaber i 
Kuopio i Finland, hvor hun vandt 
3 mesterskaber, 100-, 200- og 400 
m fri-sv~mning, og tiderne blev så 
fine som 0.58.81, 2.06.83 og - 
4.23.84. 

i980 Et andet kommende navn var Bjar- 
ne Kragh fra Thisted, der vandt 3 

At vzre elitesv~mmer er ikke altid nordiske mesterskaber. 100- og 
bare sur trzning, det kan også vz- 200 m brystsv~mning med tider- 
re spzndende oplevelser, som det ne 1.08.36 og 2.33.44, og han var 
f.eks. blev for 4 jydske piger, med på holdet i 4 x 100 m medley, 
Hanne Kristensen, Hjnrring, Met- som også vandt guld. Mette Chri- 
te Christensen, Aalborg, og de 2 stensen vandt desuden 4 snlvme- 
AGF'er Lisbeth ~ i e l s e n  og Lisbe- daljer, og s~lvmedalje var der 



også til Mette B. Jensen fra Aal- 
borg i 200 m butterfly. 
Danske kortbanemesterskaber, 
den 14. - 16. marts i Haraldslund i 
Aalborg, f o r l ~ b  ikke uden proble- 
mer, da det lejede elektroniske 
tidtagningsanlzg svigtede. Fejlen 
blev dog afhjulpet, og sv~mmerne 
kvitterede med at sztte 13 danske 
rekorder, hvoraf de 3 blev sat af 
jydske sv~mmere, AGF's damer 
forbedrede rekorden i 4 x 100 
medley til 4.29.53, Morten Haus- 
borg, Neptun, 400 m fri-sv~mning 
til 4.01.26 og Mette Christensen, 
Aalborg, 200 m fri-sv~mning til 
2 .04.07. 

DAN CUP var blevet anerkendt af 
Dansk Idrzts Forbund, og skulle 
fremover afvikles om et dansk for- 
eningsmesterskab. 
DAN CUP finalen blev afviklet i 
0brohallen i K~benhavn, og fik 
for damernes vedkommende et 
ganske udmzrket f o r l ~ b .  Det f ~ r -  
ste danske mesterskab for damer 
blev vundet af Århus Gymnastik- 
forening af 1880 med 10.220 point 
foran Aalborg Sv~mmeklub, der 
fik 10.091 point. I herrenes afde- 
ling kom ingen jydsk klub i medal- 
jerzkken. 
I forbindelse med de danske ung- 
doms- og seniormesterskaber, 
hvade man indlagt en del senior- 
lnb, som en sidste chance for de 
danske sv~mmere til at kvalificere 
sig til OL i Moskva. Ligeledes var 
det sidste chance for junior-sv~m- 
merne, for at kvalificere sig til de 
europziske juniormesterskaber. 
Arrangementet skulle have vzret 
afviklet i Kzrsmindebadet i Ran- 
ders, men for ikke at vejrliget 
skulle få indflydelse på sv~mmer- 
nes przstationer, besluttede man 
at flytte arrangementet til Greve 
sv~mmehal, hvor man under opti- 
male forhold måtte konstatere, at 
selv om der blev sat flere danske 
rekorder, var det ikke nok til at 
overbevise den danske oplympiske 
komite om, at der udover Susan- 
ne, var flere kvalficerede sv~mme- 
re. Man var desvzrre i den kedeli- 
ge situation, at DOK ikke ville ak- 
ceptere DSLF's tidskrav, som sva- 
rede til en 12. plads på verdens- 
ranglisten, men havde skzrpet 
kravet til det, der svarede til en 10. 
plads. Et ganske horribelt krav, 
der da også afstedkom megen kri- 
tik af Danmarks olympiske komi- 
te. Det hjalp dog ikke sv~mmerne, 

Susanne Nielsson og hendes trener Halbjsrn Steen Haug i den olympiske landsby, 
smiler glade over det flotte resultat og den olympiske bronzemedalje. 

Susanne måtte tage alene med sin 
trzner til Moskva. 
Juniorsv~mmerne kunne anderle- 
des glzde sig. De havde jo deres 
egne kompetente ledere til at be- 
d ~ m m e ,  hvem som skulle med til 
EJM, og her var man mere reali- 
stiske. 10 sv~mmere blev udtaget, 
og af dem var de 7 fra jydske klub- 
ber. Det var fra Aalborg Mette 
Christensen, Mette B. Jensen og 
Hans Henrik Kragh, fra AGF Lot- 
te Nielsen, fra Thisted Bjarne 
Kragh, fra Horsens Niels Kirkega- 
ard og fra Holstebro Bo Larsen. 

OL i Moskava 1980 
De olympiske lege var generet af 
politiske forviklinger, som bevir- 
kede, at de amerikanske sportsfolk 
boykottede legene. Men selv uden 
de amerikanske sv~mmepiger, vil- 
le det blive mere end svzrt nok at 
hente en medalje hjem. 
Susannes f ~ r s t e  opgave var i 200 
m brystsv~mning, der blev s v ~ m -  
met den 23. juli. Susanne s v ~ m -  
mede i sidste heat sammen med 
den russiske pige Kachushite, og 
begge klarede sig fint igennem til 
finalen. Susannes tid i det indle- 
dende heat var 2.34.62. 

Af Susannes modstandere i fina- 
len kom de 3 fra Rusland, 3 fra 
Osttyskland og 1 fra Tjekkoslova- 
kiet, så det var et stærkt felt, hun 
var oppe imod. Finalel~bet forme- 
de sig przcist for Susanne, som 
hun og hendes trzner havde plan- 
lagt, men selv med en nordisk re- 
kordtid på 2.32.75, rakte det ikke 
til en medalje, men til en for- 
nem 4. plads. 
De indledende heat til 100 m 
brystsv~mning blev sv~mmet  om 
torsdagen, og med en nordisk re- 
kordtid på 1.11.58 sikrede Susanne 
sig en plads i finalen, som dog 
f ~ r s t  skulle sv~mmes l ~ r d a g  af- 
ten. 
Finalen blev przcis så spznden- 
de, som man havde ventet. Efter 
en tyvstart kom Susanne lidt sent 
afsted anden gang, men sv~mmede 
sig op inden vendingen ved 50 m, 
og var med fremme i kampen om 
medaljerne. Hun kunne dog ikke 
klare den ~st tyske Gewenigwe og 
den russiske Vaslikova, men kom 
ind på en flot 3. plads, og dermed 
var bronzemedaljen hendes. 
Susanne havde igen vist, at selv 
om man kommer fra et lille land, 
kan man godt hzvde sig, selv 
blandt verdens bedste. 



Bjarne Kragh, Thisted, fremviser stolt sin guldmedalje, som han vandt i 100 m 
hrystsv0mning ved FJM i Skovde i Sverige. 

Europaeiske 
juniormesterskaber 
Mesterskaberne skulle have vzret 
afholdt i Luxemburg, men var 
flyttet til Sverige. 
Torsdag den 8. august blev for 
Bjarne Kragh, Thisted dagen, 
hvor han oplevede et af hmjde- 
punkterne i sin lange svmmmekar- 
riere. Han skulle deltage i opgmret 
om det europæiske juniormester- 
skab i 100 m brystsvmmning. 
I formiddagens indledende heat 
satte Bjarne dansk rekord med ti- 
den 1.08.29, og havde klart bedste 
tid af de 24 startende. 
Finalen blev et spzndende opgmr 
med russeren Stanislav Vlasiuk, 
som endte med en sejr til Bjarne, 
men som med tiden 1.08.55 kun 
var 41100 sek. foran russeren på 2. 
pladsen. 
Europzisk juniormester 1980 i 100 
m brystsvmmning, Bjarne Kragh, 
Thisted. En flot przstation. 
Af andre gode resultater skal nzv- 
nes, at Mette Christensen, Aal- 
borg, kvalificerede sig til fina- 
lerne i 200- og 400 m crawl, og 
begge gange med en flot 4. plads 
som resultat. 
For anden gang inden for godt en 
måned mmdtes svmmmerne i Greve 
smmmehal. Denne gang gjalt det 
kampen om de danske mesterska- 
ber. Mange mente, at et DM efter 
de olympiske lege var en fuld- 

stzndig fejlplacering, men svmm- 
merne mente noget andet ved i da- 
gene l. - 3. august at sztte 21 dan- 
ske rekorder og 17 juniorrekorder. 
Susanne , Nielsson blev, fmr me- 
sterskaberne startede, hzdret for 
den flotte indsats under OL i Mo- 
skva, og kvitterede med en 
dansk- og nordisk rekord i 100 m 
butterfly, 1.02.53. Hun blev også 
mest vindende svmmmer med 6 in- 
dividuelle og 2 holdmesterskaber. 
En anden jydsk svmmmer, der var 
stzrkt svmmmende, var Mette 
Christensen fra Aalborg, som ikke ' 

alene vandt sit fmrste seniorme- 
sterskab, men vandt 4 af dem, idet 
hun vandt alle crawllmbene. 
Der blev for fmrste gang, i forbin- 
delse med et DM, afviklet 50 m 
sprint - Arena-Sprint. Det blev 
en vzldig succes med 34 startende 
kvinder og 45 startende mznd. 
Bedste jyde her blev Lisbeth Niel- 
sen, AGF, med en 3. plads. 

Udspring 
Jydske udspringere hmstede store 
triumfer ved de nordiske junior- 
mesterskaber den 16. - 17. august i 
Helsingfors. Af de 10 danske del- 
tagere var de 6 fra AGF, og disse 6 
springere erobrede tilsammen 4 
guld- og 1 bronzemedalje. I grup- 
pe C. vandt 12 årige Dennis Nybro 
Smrensen guld i både udspring fra 
1- og 3 m vippen. Kim Lisbjerg 

vandt guld i gruppe A. 3 m, og i 
samme gruppe vandt Jmrgen Feld- 
borg guld i udspring fra l m vip- 
pen. 
Også ved de nationale mesterska- 
ber gik det godt for de jydske 
springere. Kim Lisbjerg blev 
dansk juniormester fra 3 m vippe 
og Dennis Nybro Smrensen i tårns- 
pring. Hanne Christiansen var helt 
suverzn, og vandt både junior- og 
seniormesterskaberne i såvel 3 m 
som tårn meget overbevisende. 

Repraesentantskabs- 
made 1980 
Mmdet blev afholdt den 30. no- 
vember på hotel "Tre Ege" i Bra- 
brand. 
Formandens fmrste handling var, 
at udnzvne Jydsk Svmmme UnionS 
zresmedlemnr. 2. Det var DSLF's 
formand Kai Holm, der blev til- 
delt denne fornemme hzder, som 
tak for hans store arbejde for 
svmmmeidrztten, og ikke mindst 
for den indsats, han ydede som be- 
styrelsesmedlem i JSU, fmrst som 
livredningsleder, og senere som 
formand, indtil han i 1978 overtog 
formandsposten i Dansk Svmmme- 
forbund. 
Af beretningen fremgik det, at der 
på nogle mmder på nordisk plan 
var truffet beslutning om, at af- 
skaffe nordiske mesterskaber i 
svmmning. Siden 1957 havde jyd- 
ske svmmmere erobret ikke mindre 
end 16 titler ved netop disse me- 
sterskaber. 
Det blev på mmdet oplyst, at for- 
eningshåndbogen nu var fzrdig og 
klar til trykning. Dette ville ske i 
januar 1981, hvorefter der ville bli- 
ve tilsendt hver forening 1 eksem- 
plar, og mnskede man ekstra, kun- 
ne de kmbes for kr. 130,-. 

"Årets fund" 
i dansk idraet 
Dansk Idrzts Forbund har, sam- 
men med repræsentanter fra dag- 
bladet Politikken, hvert år kåret 
"Årets fund" i dansk idrzt. Det 
blev 15 årige Bjarne Kragh, Thi- 
sted, der for sine flotte przstatio- 
ner i 1980 blev tildelt den fornem- 
me hzder for året 1980. Bjarne fik 
pokalen overrakt af Susanne 
Nielsson ved et håndboldstzvne i 
Århus Stadionhal den 29. janu- 
ar 1981. 



Sportslige begivenheder 1981. 
Af stnrre begivenheder, svnmmer- 
ne havde at se frem til, var der 
kun de europziske mesterskaber i 
Split i Jugoslavien, og kun få jyd- 
ske svnmmere kunne forvente en 
plads på holdet, der skulle der- 
ned. Så for de fleste ville jydske 
og danske mesterskaber vzre årets 
sportslige hnjdepunkter. 

Kinesiske gæster 
Jydske svnmmere og ledere fik i 
begyndelsen af marts en spznden- 
de oplevelse. DSLF fik i begyn- 
delsen af februar svar på en invita- 
tion til kinesiske svnmmere, og 
skulle på mindre end en måned 
have alt klar til deres modtagelse. 
Alt blev klaret med hjzlp fra 
AGF, som ,påtog sig de praktiske 
arragnementer med indkvartering 
og stzvnearragementer, som ud 
over stzvne i Arhus også omfatte- 
de et stzvne i Aalborg, efter aftale 
med Aalborg Svnmmeklub. 
Den 24. februar ankom 10 svnm- 
mere med trznere og ledere, led- 
saget af en engelsktalende tolk, 
Lun Snufen, som klarede den 
sproglige barriere fortrzffeligt, og 
skabte den nndvendige kontakt 
mellem både ledere og svnmmere. 
Det fnrste stzvne i Arhus startede 
med en festlig åbning, hvor uni- 
onsformanden Jnrn Tnnnov Niel- 
sen bnd velkommen, og hvor utro- 
ligt det end lyder, på kinesisk. 
De kinesiske svnmmere var meget 
venlige og humnrfyldte, så stzv- 
nerne i både Arhus og Aalborg 
blev afviklet i en meget behagelig 
og venlig atmosfzre. 
Kineserne var meget glade for be- 
snget, og gav udtryk for, at man 
gerne så et dansk hold på genvisit. 
Invitationen blev straks modtaget, 
og en spzndende oplevelse vente- 
de forude. 
Dan Cup finalerne blev afviklet i 
Vesterbro svnmmehal i Knbenhavn 
den 20. - 21. marts. Herrenes op- 
gnr blev vundet af TritonISkov- 
lunde, og her opnåede Randers 
Neptun en flot 3. plads. Damernes 
afdeling blev vundet af Aalborg 
Svnmmeklub, og her kom sidste 
års mester ind på 4. pladsen. 
Jydske svnmmere var fortsat ret 
dominerende ved de nationale me- 
sterskaber. Ved de danske inden- 
dnrsmesterskaber erobrede de så- 

Dennis Nybro ,%rensen, AGF, flankeret uf Jens Andersen fru GSK tv. og Stefan 
Dahlstr0m, AGF, gratuleres af Jan Knudsen, Maribo, for sit danske juniormester- 
skab i udspring fra 3 m. Dennis vandt desuden s0lv og bronze ved WM for år- 
gangsspringere i The Woodlands i Texas i USA. 

ledes 13 mesterskaber, 9 snlv- og 
12 bronzemedaljer. Disse mester- 
skaber blev afholdt i den gamle 
Dbrohal i Knbenhavn i midten af 
marts. 
De danske mesterskaber blev af- 
viklet den 24. - 26. juli i Arhus 
Svnmmestadion. Også her opleve- 
de man den jydske dominans. Af 
de 29 mesterskaber, der blev 
kzmpet om, vandt jydske svnm- 
mere de 17, og dertil kom 12 snlv- 

og 10 bronzemedaljer. Et opmun- 
trende resultat for jydsk svnrn- 
ning. Der blev ikke af jydske 
svnmmere sat så mange danske se- 
niorrekorder, men til gengzld ret 
så mange juniorrekorder, som til 
dels skyldtes to store talenter, 
begge fndt i 1966. Det var Poul 
Thallund fra Herning og Benny 
Nielsen fra Aalborg, der gentagne 
gange forbedrede egne rekorder. 
Poul på crawldistancerne og Ben- 
ny i rygcrawl og medley. 
Den store medaljesluger i 1981 var 
Mette Christensen, Aalborg, som 
ved danske- og jydske mesterska- 
ber vandt ialt 24 medaljer. 

Europæiske 
mesterskaber i981 
Otte svnmmere klarede kravtider- 
ne og kom med til Split i Jugosla- 
vien. Blandt disse to jydske svnm- 
mere Ulla Pedersen fra Viborg og 
Mette Christensen fra Aalborg. 
Ingen af de danske svnmmere 
kunne leve op til forventningerne, 
men lidt var der dog at glzde sig 
over, således satte de to jydske pi- 
ger, sammen med Charlotte Pe- 
dersen og. Lene Vitus Nielsen, 

Mette Ch-stensen,  alb borg, blev i 1981 dansk la~sholdsrekord i 4 x 100 
valgt til 'Xrets navn" i nordjydsk idret. m crawl med tiden 3.58.09. 



Udspring 
For de jydske springere blev 1981 
et godt år med mange flotte resul- 
tater. Den s t ~ r s t e  przstation stod 
Dennis Nybro S~rensen  for. Ved 
WM for årgangsspringere gruppe 
C opnåede Dennis i udspring fra 3 
m at vinde snlvmedalje, kun slået 
med 4 3 3  point af Andrei Beketov 
fra Rusland. I udspring fra l m 
blev det en 3. plads og bronzeme- 
dalje, her var Dennis kun 3,75 
point efter nr. 2, Jesus Mena fra 
Mexico. Mesterskaberne, der blev 
afviklet den 19. - 23. august i The 
Woodlands i Texas, USA, var en 
stor oplevelse for Dennis og hans 
ledsagere. 
At Dennis var et stort talent bevi- 
ste han ved de hjemlige konkur- 
rencer. At vinde et seniormester- 
skab som 12 årig er de fzrreste i 
stand til, men Dennis kunne. Han 
vandt i 1981 seniormesterskaber i 
udspring fra 3 m med 448,05 point 
foran klubkammeraten J ~ r g e n  
Feldborg med 371,35 point, og på 
3. pladsen endnu en jyde, Mogens 
Jensen fra Nord, som fik 365,80 
point. 
Dennis vandt også begge de dan- 
ske juniormesterskaber. Det sam- 
me gjorde Hanne Christiansen, 
AGF, og hun vandt også begge de 
danske seniormesterskaber. 
Det var gældeligt at se med hvil- 
ken styrke de jydske springere 
markerede sig i 1981. Fremtiden 
tegnede meget lyst. 

Områdemsdet i 
svsmning 
På mndet blev det vedtaget, at 
man fremover vil lade de jydske 
årgangs-, junior- og ungdomsme- 
sterskaber fnlge samme årgange, 
som var gzldende for DSLF. Jyd- 
ske junior- og ungdomsmesterska- 
ber skulle afvikles overo 3 dage 
med start fredag aften. Argangs- 
mesterskaberne skulle afvikles 
over 2 dage. 

JSU nyt 
Den 19. oktober 1981 besluttede 
bestyrelsen at udsende JSU-infor- 
mation i en mere struktureret 
form. Dette var starten til det, vi i 
dag kender som JSU-nyt. 

Holdet der vandt solv i 4 x l00 m fri-svomning ved de nordiske juniormesterskaber 
i Thisted, og satte dansk seniorrekord for landsholdet med tiden 3.55.78. Holdet 
bestod aff.v. Charlotte Pedersen, AIF, Mette Christensen, AS, Annette Jmgensen, 
TIK og Anette Bruun, AS. 

Repræsentantskabs- Thisteds egen Bjarne Kragh fik 

msdet 1981 nzsten hallen til at koge over, da 
han i dansk rekordtid 1.05.79, 

Der blev ikke på mndet truffet be- 
slutninger af vzsentlig betydning 
for unionens daglige virke. De fle- 
ste valg til bestyrelsen var gen- 
valg. Kun på to poster skulle der 
vzlges nye ledere. Aktivitetslede- 
ren Bjmn Bech var i lubet af efter- 
året blevet aflnst af Connie Schutt 
Nielsen fra Viborg, som nu blev 
valgt ind i bestyrelsen. 
Konstitueret synkroleder Anne 
Britt Kvist Jensen blev ligeledes 
valgt ind i bestyrelsen. Hun havde 
overtaget posten i marts måned ef- 
ter Lis Gravgaards pludselige d0d 
den 4. marts. 
Lis' d0d kom som et chock for de 
fleste, som kendte hende. Den 22 
februar havde hun deltaget i 
DSLFS repr~sentantskabsm~de i 
Knbenhavn, men d0de så kort ef- 
ter. Lis var pioneren inden for 
synkrosv~rnningen i Jylland, og 
vil altid blive husket for sin lune 
og sit h u m ~ r ,  og for sit store ar- 
bejde for synkrosv~mningen. 

Nordiske 
juniormesterskaber 
I dagene den 4. - 6. december af- 
viklede man de nordiske junior- 
mesterskaber i Thyhallen i Thi- 
sted. De jydske sv~mmere klarede 
sig flot med 2 mesterskaber, 1 
sdv-  og 5 bronzemedaljer. Mette 
Christensen, Aalborg, vandt me- 
sterskabet i 100 m fri-svnmning i 
dansk rekordtid 0.57.36, og fik 
dertil 1 s0lv- og 2 bronzemedaljer. 

vandt 100 m brystsv0mning. 
For jydsk svnmning blev disse me- 
sterskaber en god afslutning på 
året 1981. 

Eventyrrejsen 
til Kina 
Den 26. december 1981 rejste 22 
forventningsfulde sv~mmere og le- 
dere på en drnmmerejse til Kina, 
som en genvisit for kinesernes be- 
s0g her i landet tidligere på året. 
Efter ca. 45 timers fly- og togrejse 
var man fremme ved f ~ r s t e  rejse- 
mål, Changsha i Kina. 
I turen deltog DSLFS formand Kai 
Holm, AGF's formand Knud J0r- 
gensen og JSU's svnmmeleder Ri- 
chardt M ~ l l e r  samt 8 sv~mmere 
fra AGF suppleret med de bedste 
landsholdssv~mmere, og trzner 
for sv~mmerne var Tor Torgersen 
fra AGF. 
Det fnrste stzvne blev afviklet i 
Changsha den 30. december mod 
et udvalgt hold fra Hunanprovin- 
sen, og endte med en komfortabel 
sejr til danskerne, som vandt 18 ud 
af de 20 l0b. 
Selve landskampen skulle foregå i 
Peking den 3. januar 1982, og end- 
te med et resultat, der var lige 
modsat resultatet fra den f ~ r s t e  
match. Kineserne vandt 16 af de 21 
l0b. De danske sejre blev vundet 
af Susanne i 100- og 200 m bryst- 
svnmning. Mette Christensen i 100 
m fri, Charlotte Pedersen i 200 m 
fri og Jon Hestoyi 200 m butterfly. 



Der blev på turen rig lejlighed til 
at besnge de mange sevzerdighe- 
der, som Kina er så rigt på, bl.a. 
Kejserindens sommerpalads "Pa- 
ladsmuseet", tidligere kaldet den 
forbudte by, Ming-gravene og vel 
nok den stnrste af oplevelserne, 
besnget på den kinesiske mur, der 
blev bygget for over 2000 år siden, 
og har en lzngde på ca. 4.500 km. 
Fredag den 8. januar påbegyndtes 
hjemrejsen, som forlnb uden pro- 
blemer, og vel ankommet til Ka- 
strup kunne rejsedeltagerne sige 
farvel til hinanden i visheden om, 
at her sluttede en uforglemmelig 
oplevelse og et vidunderligt rejse- 
eventyr. 

Sportslige 
begivenheder 1982 
Jydske kortbanemesterskaber, der 
blev afviklet i midten af februar i 
Aabybro, havde meget stor tilslut- 
ning. 230 svnmmere fra 36 klub- 
ber kzmpede om mesterskaberne. 
Selv om der var mange spzendende 
lnb, var tiderne ikke imponerende. 
Kun Susanne Nielssons tid, 1.10.76 
i 100 m brystsvnmning, kunne med 
rette få denne betegnelse. Eneste 
overraskelse kom fra Tina Holck 
Pedersen, Videbzek, som opnåede 
at få omsvnmning med Lone Jen- 
sen, Aalborg, om en plads i fina- 
len i 100 m frisvnmning. 
Anderledes flotte resultater blev 
opnået ved de danske indendnrs- 
mesterskaber den 19. - 21. marts i 
Haraldslund i Aalborg. Her blev 
der sat 9 danske rekorder, og det 
interessante var, at kun 3 af rekor- 
derne blev sat i individuelle lnb,, 
resten i de 6 holdkaplnb. For for- 
ste gang ved et dansk mesterskab 
blev der svnmmet 4 x 200 m 
fri-svnmning for damer, og det 
fnrste mesterskab blev vundet af 
Aalborg Svnmmeklub, som med 
tiden 8.34.5 også satte den fnrste 
danske rekord i denne diciplin. 
Dan Cup finalerne, der blev afvik- 
let den 20. - 21. marts i Snnder- 
marksskolens svnmmehal i Ran- 
ders, blev en sand triumf for Aal- 
borgs damer, som genvandt me- 
sterskabet for andet år i t rzk  med 
10.248 point, 149 point mere end 
nr. 2, TritonlSkovlunde. AGF på 
3. pladsen fik 9.670 point. 
Bedste jydske klub hos herrene 
blev AGF på 2. pladsen med 

Under opholdet i Kina besogte man ogs& Kejserpaladset i den forbudte by. Her er 
Knud Jergensen foran paladset. 

10.850 point, kun 20 point efter mednem af AGF, at sztte verdens- 
vinderen Albertslund. rekord i langdistancesvnmning 

over 24 timer. Han startede lnrdag 
kl. 15.00 og nzste dag kl. 15.00 
havde han tilbagelagt 89.174 me- 

Uszdvanlig 
verdensrekord 
Den 28. - 29. maj przesenterede 
den fzrnske svommer Jon Hestoy, 

Morten Hausborg, Randers Neptun, 
vandt 3 danske mesterskaber i 1982. 

ter, en forbedring af spanioleren 
Jorge Ceveras' rekord med 1002 
meter. En przstation, der vakte 
berettiget opsigt i dagspressen og 
i svnmmekredse. 
De jydske mesterskaber, der blev 
afviklet sidst i juni i Arhus Svnm- 
mestadion, blev kendetegnet ved 
de mange nye klubber, der deltog 
for farrste gang. 
Med tiden 1.12.05 i 100 m bryst- 
svnmning kvalificerede Susanne 
Nielsson sig som den fnrste til 
WM i Ecuador i Sydamerika. To 
svnmmere kvalificerede sig til 
EJM i Innsbruch i 0strig. Det var 
Tina Holck Pedersen fra Videbzk 
og Kurt Lausen fra Herning. Tina 
i 100 m fri-svnmning, hvor hun 
med tiden 0.59.96 kun var 231100 
sek. efter vinderen Mette Chri- 
stensen, som med 6 mesterskaber 
blev bedste svnmmer. 
Med tiden 2.16.42 i 200 m butter- 
fly havde Kurt klaret kravet til 
EJM i 0strig. 
Sidst i juli afviklede man de dan- 
ske mesterskaber i Greve svnm- 
mehal, og med 5 mesterskaber 
blev Susanne Nielsson den mest 



vindende svmmmer. Morten Haus- 
borg, Neptun, vandt 3 mesterska- 
ber og satte dansk rekord i de to, 
400 m fri, 4.01.99 og 1500 m fri 
16.08.17. Snren Dsterberg, AGF, 
satte dansk rekord i 100 m butter- 
fly med tiden 0.56.62. Ved at be- 
sztte 4. pladsen i 100 m fri kvali- 
ficerede Poul Thallund, Herning, 
sig til WM i Ecuador, hvor han 
skulle vzre med på det danske 
hold i 4 x 100 m fri-svnmning. 
De danske junior- og ungdomsme- 
sterskaber var henlagt til Kzrs- 
mindebadet i Randers i dagene 19. 
- 21. juni. 
Flere nye navne dukkede op her, 
navne på svnmmere, der senere 
ville komme til at przge dansk 
svnmning. Blandt dem var Lars 
Snrensen, Holstebro, vinder af 
200 m rygsvnmning, Carsten An- 
dersen, Aalborg, vinder af 100-, 
200- og 400 m fri-svnmning, but- 
terflysvnmmeren Jan Larsen, Hol- 
stebro og Neptun$ rygcrawler 
Helle Andreasen. Til stor glzde 
for hjemmepublikummet vandt 
Neptun 3 af holdkaplnbene, det 
fjerde, 4 x 100 m medley, gik til 
Holstebro. I ungdomsgruppen var 
Mette Christensen den domineren- 
de med 8 mesterskabstitler. Hos 
drengene var der kun to af de jyd- 
ske svnmmere, der kunne gnre sig 
gzldende. Det var Klaus L. Kihm, 
AGF, og Benny Nielsen, Aalborg. 

VM i Ecuador 
Kun 5 danske svnmmere var med 
ved WM i Ecuador, og Susanne 
Nielsson var eneste pige. Desvzr- 
re gik det ikke efter forventninger- 
ne for Susanne. Hendes tid i de 
indledende heat rakte kun til en 
plads i B-finalen, hvor hun med ti- 
den 1.13.07 sluttede på en 13. 
plads. Den danske holdkap, med 
Poul Thallund fra Herning på hol- 
det, fik med tiden 3.35.37 en flot 
11. plads. 

EJM i Innsbruch 
Blandt deltagerne ved EJM i Inns- 
bruch var der 4 jydske svnmmere 
Marianne Frederiksen, Neptun, 
Tina Holck Pedersen, Videbzk, 
Kurt Lausen, Herning, Carsten 
Andersen Aalborg, og AGF-sprin- 
geren Dennis Nybro Snrensen. 
Bedste resultat opnåede pigerne i 

Den f0rste danske rekord i 4 x  200 m fri-sv0mning blev sat af disse 4pigerfra Aal- 
borg. Fra v. Mette Christensen, Mette B. Jensen, Lone Jensen, Gitte B. Jensen. 

4 x 100 m fri, hvor de med ti- 
den 4.01.74 placerede sig på en 7. 
plads. Med på holdet var Marian- 
ne Frederiksen, Neptun. Carsten 
Andersen, Aalborg, blev diskvali- 
ficeret for tyvstart i 200 m fri, 
men overraskede alle i 100 m fri. 
Han var anmeldt på 21. bedste tid, 
men kom med i B-finalen på afbud 
og sluttede med tiden 0.56.06 på 
en 12. plads. 
Kun 14 år, og skulle kzmpe mod 2 
år zldre konkurrenter skulle vzre 
et handicap, når det drejer sig om 
udspring. Det vidste Dennis ikke, 
og gik derfor frisk til sagen, da 
han skulle i konkurrence. Kun for- 
skellen i svzrhedsgrad gjorde, at 
Dennis måtte "nnjes" med en 7. 
plads i såvel tårn som fra 3 m. At 
blive nr. 7 blandt 17 deltagere, 
som alle hnrer til europaeliten, er 
et meget flot resultat. 

Udspring 
Kun tårnspring blev ikke vundet af 
en jydsk springer, ellers blev alt 
vundet ved de danske senior- og 
juniormesterskaber i udspring. 
Helle Rasmussen, AGF, tog sig af 
damernes junior- og seniormester- 
skaber, og Dennis Nybro Snrensen 
af herrenes med undtagelse af tår- 
net. 2. pladsen i damernes ud- 
spring blev i begge discipliner be- 
sat af Elisabeth Hasselriis, Nord. 

Repræsentantskabs- 
mardet 1982 
Mndet startede med, at DSLF's 
formand Kai Holm fik ordet, for 
efter nogle smukke ord, at tildele 
Thorkild Hansen, Esbjerg, Dansk 
Idrzts Forbunds zresnål. 
Af beretningen fremgår, at DSLF i 
efteråret 1982 flyttede sit kontor 
fra Idrzttens Hus i Brnndby til 
adressen Buen 5 i Kolding. 

Et omfattende strukturforslag, 
som gennem lang tid havde vzret 
bearbejdet af et nedsat udvalg, fik 
en blandet modtagelse. Visse 
punkter i forslaget blev vedtaget, 
og andre blev forkastet. Et af de 
punkter, der blev vedtaget, var 
flytning af unionens reprmentant- 
skabsmnde fra sidste snndag i no- 
vember til fnrste snndag i marts. 
Ligeledes blev det vedtaget at give 
amtsudvalgene stemmeret ved re- 
przsentantskabsmnder. 
Der skete tre udskiftninger i be- 
styrelsen. Uddannelseslederen 
Mogens Kristiansen blev aflmst af 
Inga Jnrgensen, Snnderborg, 
svnmmelederen Richard Mmller 
blev aflnst af Poul Hnjbjerg, Aal- 
borg, og pololederen Svend Holm 
blev aflnst af Claus Harring, Es- 
bjerg. 0konomilederen Jmrgen 
Rasmussen afgik uden af blive er- 
stattet på posten. Formanden på- 
tog sig hvervet, indtil man fandt 
den rigtige person. 



Repræsentantskabs- 
modet 1983 
Efter vedtzgtszndringen i novem- 
ber, afholdt man den 6. marts re- 
przsenta>tskabsmnde i Kongres- 
hallen i Arhus. 
Formanden indledte sin beretning 
med at udnzvne Knud Jnrgensen, 
AGF, til zresmedlem i Jydsk : 
Svnmme Union. Det 3. zresmed- 
lem i rzkken. Hzderen blev til- 
delt Knud som tak for han store 
arbejde for jydsk svnmning gen- 
nem 16 år som unionens sekretzr. 
Modet var przget af de fremsatte 
forslag til zndring af ledelses- 
strukturen. Der var fremsat 3 for- : 
slag, fra bestyrelsen, fra Skovbak- : 
ken Og fra Aalborg SvOmmeklub. 
Efter debat JKM i Aalborg. Fra v. Klaus Kihm, AGF, Carsten Christian Frederiksen, Neptun, 
Svnmmeklub's forslag vedtaget Lars Zbsen, AS, Lars Bo Jsrgensen, AGF, Henrik Pedersen, Neptun og Claus Z.  
med få zndringer. Vedtagelsen in- Hansen, AGE 
debar, at der skulle vzlges næst- 
formand og nkonomileder direkte 

,' på reprzsentantskabsm~det. Til skaber, Susanne Nielsson og Met- Af enkeltresultaterne skal nzvnes 
nzstformand valgtes Poul Morten- te Christensen hver 3, Bjarne herrenes 100- og 200 m bryst- 
sen, Aal,borg, og til nkonomileder Kragh, Thisted, og Klaus Kihm svnmning, som begge gav 3-dob- 
Frank Pape, Arhus. fra AGF, hver 2 mesterskaber, og belt sejr til Danmark. Det var 
Uddannelseskderen og pololede- Lotte Simonsen tog sig af 200 m Bjarne Kragh, Arne Snrensen og 
ren blev genvalgt. Hans Wolthers brystsvnmning. De to sidste me- Per Clausen, alle fra JSU, der 
nnskede at trzkke sig, og i hans sterskaber gik til AGF og Aalborg stod for denne fornemme przstati- 
sted valgtes Helge Larsen, Nord. i 4 x 100 m medley og 4 x 100 m on. 

fri. Danske juniormesterskaber den 
Ugen efter DIM var der lands- 10. - 12. juni i Arhus blev, set med 

Sportslige kamp mod Norge. Det foregik i jydske njne, en enorm succes. Af 

begivenheder 1983 Haraldslund i Aalborg, og fik et ' 30 mulige mesterskaber vandt jyd- 
udmzrket forlnb ved det, at Dan- ske sv~mmere de 24, med 12 til 

De Jydske SV0mme1-e deltog i flere mark vandt med 358 point mod pigerne og 12 til drengene. Mari- 
in~~rnationale stzvner rundt om i Norges 265 point. Af de 41 lands- anne Frederiksen, Neptun, blev 
Europa, og opnåede mange fine holdssvnmmere var de 22 fra JSU. bedste svnmmer med 4 mesterska- 
resultater. Blandt andet opnåede ber. 
Tina Holk Pedersen fra Videbzk Også de danske ungdomsmester- 
at komme i finalen i 100 m butter- 
fly ved "Golden-Cup" i Strass- 
bourg, hvor hun fik en 7. plads. 
De jydske kortbanemesterskaber 
den 28. - 30. januar i Aalborg, 
blev en sand festforestilling for ar- 
rangnren, Aalborg Svnmmeklub, 
som vandt 22 ud af 32 mulige me- 
sterskaber. Mette Christensen og 
Benny Nielsen blev de store profi- 
ler med 6 og 4 mesterskaber, men 
overraskelsen kom fra juniorsvnm- 
meren Carsten Andersen, Aal- 
borg, som vandt 200- og 400 m 
fri. Ydermere vandt Aalborg alle 6 
holdkaplnb. 
De danske indendnrsmesterskaber 
den 11. - 13. marts i Gladsaxe blev 
ikke, som man kunne have troet 
efter resultaterne fra JKM, den 
forventede j ydske dominans. Jyd- 
ske svummere erobrede 13 mester- 

Lotte Simonsen, Aalborg, havde i flere 
år  varet  den evige toer, men i 1983 r0g 
hun helt til tops og vandt 100- og 200 m 
brystsvomning. 

skuaber ugen efter i Gladsaxe blev 
en triumf for jydsk svnmning, men 
måske nok så meget for' Aalborg 
Svnmmeklub, som vandt 12 af 
drengenes 15 mesterskaber, spe- 
cielt Benny Nielsen var helt ustyr- 
lig, 10 gange fik han hzngt en 
guldmedalje om halsen. 
Jydske svnmmere vandt ialt 17 me- 
sterskaber af 30 mulige. 
Den 22. - 24. juli blev der svnm- 
met om de danske mesterskaber i 
Odense. Benny Nielsen, Aalborg, 
blev endnu engang bedste s v ~ m -  
mer med 3 mesterskaber, 3 snlv- 
medaljer og 3 danske rekorder, 
blandt dem den 13 år gamle rekord 
i 200 m rygsvnmning, sat af Ej- 
vind Pedersen i 1970 ved EM i 
Barcelona, blev forbedret 2 gange 
indtil nu 2.09.44. Den trejde re- 
kord blev sat i 400 m medley. 



E JM i Mulhouse 
i Frankrig 
Der var udtaget 11 svsmmere til 
EJM i Mulhouse, der blev afviklet 
den 5. - 8. august. Ni af dem kom 
fra jydske klubber. Det var Car- 
sten Andersen, AS, Marianne Fre- 
deriksen, Helle Andreasen og 
Henriette Pedersen fra Neptun, 
Lars Ssrensen og Jan Larsen fra 
Holstebro, Maj-Britt Schutt fra 
SGI, Lise Nsrbsge fra Skovbak- 
ken og Kurt Lausen, Herning. 
Jan og Kurt nåede begge at komme 
i A-finaler, hvor Jan fik en 8. 
plads i 100 m butterfly, og Kurt en 
4. plads i 200 m butterfly, her fik Helle Andreasen, Neptun, vandt damernes 100 m rygcrawl foran Maj-Britt Schlitt, 
Jan en 5. plads i B-finalen. SGI. Fra v. Maj-Britt, Helle, Karen M. Hansen, Thisted, Tina Jwgensen, AGF, 
Maj-Britt kom i 2 B-finaler i 200- Lone Svenningsen, HEI, Winnie Andersen, HSK, og Dorthe Schouboe, Neptun. 
og 400 m medley med en 7. og en 
3. plads som resultat. Lise blev nr. 
8 i B-finalen i 200 m butterfly. De 
svrige deltagere opnåede ikke, 
hverken A- eller B-finale, men fle- 
re af dem sv~mmede på nye per- 
sonlige tider. 

Dan-Cup 1983 
Det var Aalborg Svsmmeklub's 
dag, da man den 3. - 4. december i 
Glostrup sv~mmehal afgjorde 
kampen om det danske mesterskab 
for klubhold. Aalborg Svsmme- 
klub vandt mesterskabet for både 
damer og herrer. Det var fsrste 
gang, det skete, efter at mesterska- 
bet var anerkendt af Dansk Idrzets 

Forbund. Aalborgs herrer var ret 
suverzne, hvor imod Aalborgs da- 
mer måtte kzmpe hårdt for sejren 
mod Randers Neptun, som besatte 
2. pladsen. Damerne fra Aalborg 
opnåede 11.433 point mod Nep- 
tuns 11.151. Med 12.325 point 
vandt Aalborgs herrer foran LKI 
og Randers Neptun, der på 3. 
pladsen fik 11.323 point. 
Det var f ~ r s t e  gang i turneringens 
historie, at 1. division blev afvik- 
let med direkte finaler. Da hvert 
hold skulle stille med 3. holdkap- 
per, betsd det min. 12 svsmmere 
på et hold. 

Aalborg Sv~mmekluh vandt det danske holdmesterskab for bade damer og herrer i 
1983. Her de glade vindere, flankeret af deres holdleder Anne B. Jensen th. og tv. 
i billedet ses i mork bluse en smilende Dag Stormark, holdets traoner. 

Nordiske 
Juniormesterskaber 
Mesterskaberne blev afviklet den 
11. - 12. december i Linkoping i 
Sverige, hvor sv~mmerne, der 
kom fra 8 varmegrader i Ksben- 
havn, blev msdt af en pibende 
snestorm og 8 minusgrader. 
Resultatmzessigt kunne disse me- 
sterskaber ikke komme op på si- 
den af mesterskaberne i 1981 i Thi- 
sted. Det blev dog til 3 mesterska- 
ber, alle ved Benny Nielsen fra 
Aalborg, som var inde i en rivende 
udvikling med nye personlige ti- 
der, nzsten hver gang han sprang i 
vandet. De 3 mesterskaber blev 
vundet i 200- og 400 m medley, og 
400 m'eren i dansk rekord- 
tid 4.31.48. Det tredie mesterskab 
blev vundet i 100 m butter- 
fly, 0.56.44, og her blev det til 
dansk dobbeltsejr ved Jan Larsen, 
Holstebro, der snuppede sslvme- 
daljen for nzesten af svenskerne. 
Der blev desuden erobret 3 sslv- 
og 8 bronzemedaljer, og flere af 
dem af jydske svsmmere som Hel- 
le Andreasen, Maj-Britt Schutt, 
Annette J~rgensen,  Marianne Fre- 
deriksen og Tina Holk Pedersen. 

Vandpolo 
I week-enden 24. - 26. juni blev 
de afgsrende kampe om det dan- 
ske mesterskab i vandpolo spillet. 
Aldrig nogensinde i unionens hi- 
storie, havde et jydsk hold vundet 
dette mesterskab. De sidste 2 år 



havde Esbjerg Svnmmeklub vzret 
t z t  på. I 1981 havde Esbjerg vzret 
a'point med vinderen, OSLF, som 
vandt på bedre målscore. Det blev 
også til en 2. plads i 1982 men 
denne gang 3 point efter. 
I 1983 vandt Esbjerg alle sine 
kampe i slutspillets 1. runde, og 
med 2 point mere end OSLF lå det 
inden for mulighederne at kunne 
hjemfnre mesterskabet. Esbjerg 
gentog bedriften fra 1. runde og 
vandt alle sine kampe i 2. runde, 
og dermed det danske mesterskab 
med 20 point, 4 point mere end 
nr. 2 OSLF, og en målscore på 97 
- 49. For fnrste gang blev det dan- 
ske mesterskab vundet af en jydsk 
klub. 

Verdensmester 
i udspring 
At fostre en verdensmester i ud- 
spring, er ikke hverdagskost for 
lille Danmark. Det blev dog til- 
fzldet i 1983 ved Dennis Nybro 
S~rensen ,  der ved WM i Hamilton 
på New Zealand, vandt mesterska- 
bet for sin aldersgruppe i tårns- 
pring med 292 point foran kinese- 
ren Wang Yijre med 269, og ame- 
rikaneren Steve Bel1 med 266 

Esbjergs danske mestre i vandpolo 1983. Det var forste gang i unionens historie, 
at et jydsk hold vinder dette mesterskab. 

mnde blev holdt den 19. februar i sten valgtes Vagn Dalager, Frede- 
Kolding, og her blev J ~ r n  valgt til ricia. Gert Jensen, Arhus, blev 
forbundsformand, en post han og- valgt til synkroleder i stedet for 
så beklzder her i jubilzumsåret. Anne Britt Kvist Jensen, som hav- 
Foranstående bevirkede naturlig- de nnsket at fratrzde. 
vis. at der også i JSU skulle vzl- 

point. ges' ny formand. Bestyrelsen ind- Sportslige 
Ingen havde regnet med noget i stillede unionens nzstformand 
udspring fra hverken 1 eller 3 m, P O U ~  Mortensen, som blev valgt begivenheder 1984 
men Dennis cwerraskede sin t rz-  uden modkandidat. Til ny nzstfor- Ved de jydske kortbanemesterska- 
rier J0rn ~ 0 ~ e n s e n  og ~ e d ~ r e n  Kaj mand valgtes Knud Jnrgensen, og ber i Holstebro i slutningen af ja- 
Norring, ved fra 3 m at springe sig til at a f l ~ s e  ham på sekretzrpo- nuar, viste Benny Nielsen, AS, at 
ind på 3. pladsen med 367 point, han var dansk sv~mnings kom- 
kun 4 point fra fra 2. pladsen og 6 mende storsvnmmer. Af 16 mulige 
point fra guldet. mesterskaber, stod han nverst på 
New Zealand er ikke et sted, man sejrsskamlen 13 gange. Bedst hos 
tager hen hver dag, så Dennis og pigerne var Annette Jnrgensen, 
hans fnlge benyttede de sidste da- Thisted, som vandt 5 mesterska- 
ge til en rundtur på nordnen. ber. 

Benny Nielsen blev også bedste 
svnmmer ved de danske indend~r-  

Repræsentantskabs- smesterskaber, der blev afviklet 
madet 1984 den 23. - 25. marts i Thisted. Her 

kunne hjemmepublikummet glzde 
I slutningen af 1983 og i begyndel- sig over de to lokale stjerner, An- 
sen af 1984, skete flere markante nette Jnrgensen og Bjarne Kragh, 
ombytninger i ledelsen af dansk som hver erobrede 2. mesterska- 
sv~mning. DIFS formand Svend O. ber. 
Hansen dnde i august 83, og DSL- Der var olympiske lege i Los An- 
F7s formand Kai Holm måtte over- geles i USA, men lad det vzre 
tage formandsskabet i DIF, og fra- sagt med det samme, ingen jydsk 
trådte nogle måneder senere som svnmmer kvalificerede sig til del- 
formand for DSLF. I hans sted tagelse i disse. 
blev JUS'S formand Jnrn Tnnnov De jydske juniorsvnmmere kunne 
Nielsen konstitueret som formand se frem til EJM i Luxembourg, og 
for mm? frem til fOrstkommende deltog med iver i flere internatio- 
reprzsentantskabsmnde. Dette 1983. nale stzvner, som forberedelse til 
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med 7- og Maj-Britt Schutt med 4 
mesterskaber, blev bedste mandli- 
ge og bedste kvindelige svnmmer. 

Helle Andreasen, Dorthe Schouboe, Lone Germann og Marianne Frederiksen, 
-Randers Neptun, satte dansk rekord i 4 x 100 m fri-svomning med tiden 3.56.84. 

dette mesterskab. Således deltog 
Helle Andreasen, Neptun, og 
Mej-Britt Schutt, SGI, i begyndel- 
sen af året i stzvner i Strassbourg 
og i Bonn, hvor de klarede kvalifi- 
kationskravene i henholdsvis 200 
m rygcrawl og i 400 m medley. 
Vore seniorsvnmmere deltog også 
i flere stzvner udenlands. Ved et 
stort stzvne i Wien opnåede både 
Annette Jnrgensen og Benny Niel- 
sen flotte resultater. Annette vandt 
400 m fri og blev nr. 2 i både 100- 
og 200 m fri. Benny vandt 200 m 
butterfly i dansk rekord- 
tid 2.04.29, og blev nr. 2 i 100 m 
butterfly. 
Bedste internationale resultat op- 
nåede jydske svnmmere nok ved 
Europa Cuppen i Bergen, hvor 3 
svnmmere, svnmmede sig til en fi- 
naleplads. Det var Helle Andrea- 

sen, Neptun, i 100 m rygcrawl, 
Lars Snrensen, Holstebro, i 200 m 
rygcrawl og Jan Larsen, Holste- 
bro, i 200 m butterfly, hvor han 
sluttede på en flot 4. plads, med 
en tid, der placerede ham i euro- 
paeliten. 
Også for de yngre årgange var der 
internationale stzvner, de såkaldte 
årgangsstzvner. Og den 28. januar 
blev der i svnmmehallen i Hirts- 
hals afviklet "landskamp" mellem 
årgangssvnmmere fra JSU og 
Goteborg. Det var aldersgrupper- 
ne 68 - 69 og gruppen 70 og yng- 
re. Matchen blev mere spzndende 
end pointtallene viser, JSU vandt 
med 504 point mod 285. Flere af 
vore kendte juniorsvnmmere del- 
tog, men i gruppen 70 og yngre 
fandtes talenter, som Lenette Niel- 
sen, Jannie Veis, Lene Poulsen, 
Hanne Dalager, Birgit Jeppesen, 
Jesper Bjerg og Peder Mogensen, 
svnmmere der senere blev kendte 
navne. 
Ved de jydske junior- og ungdom- 
smesterskaber i Videbzk den 18. - 
20. juni så man, at også svnmmere 
fra mindre klubber kunne gnre sig 
gzeldende, blandt dem Videbzeks 
egen Tina Holk Pedersen, men og- 
så Kirsten Hove fra Morsn 
KFUM, der vandt 200-, 400- og 
800 m fri-svnmning, og Lasse Si- 
monsen fra Struer, som vandt 100- 
og 200 m brystsvnmning i JUM. 
Jydske svnmmere erobrede 20 
danske juniormesterskaber med 
Maj-Britt Schutt, SGI, som bedste 
svnmmer med 6 mesterskab/er. 

Annette Jclrgensen, Thisted, blev Ved de danske mesterskaber gik 
4-dobbelt jydsk mester. det endnu bedre. Benny Nielsen 

1alt erobrede de jydske svnmme- 
re 24 mesterskaber, 20 s~lvmedal- 
jer og 18 bronzemedaljer. 
Benny Nielsen var helt ustyrlig 
ved de danske ungdomsmesterska- 
ber, den 3. - 4. november i Aal- 
borg, 12 mesterskaber af 15 mulige 
hjemfnrte han til vzrtsklubben. 
Hos damerne var det Kirsten Houe 
fra Morsn KFUM, der gjorde sig 
mest bemzrket med 4 mesterska- 
ber. Hun vandt alle crawllnbene. 
Hvor alle holdkaplnbene for her- 
rer blev vundet af Aalborg, var det 
hos damerne Skovbakken. der lnb 
med dem alle. 

Helle Andreasen, Neptun, satte dansk 
rekord (og juniorrekord) i 200 m ryg- 
crawl i 2.20.15. 

Dan-Cup blev afviklet den 1. - 2. 
december i Randers, og fik for ar- 
rangnren et glzdeligt resultat, idet 
Randers Neptun vandt damernes 
afdeling med 10.649 point foran 
sidste års mestre Aalborg Svnm- 
meklub, der fik 10.449 point. Her- 
renes afdeling blev vundet af Hol- 
stebro med 11.641 point, også her 
med Aalborg på 2. pladsen med 
11.355 point og Neptun på 3. plad- 
sen med 10.073 point. 

Udspring 
Kampen om de danske junior- og 
seniormesterskaber blev afgjort 
den 4. - 5. august i Århus Svnm- 
mestadion, med bedst tznkeligt 
resultat for to Århusianskeo klub- 
ber, AGF og Lyseng. De to Arhus- 
piger Hanne Christiansen og Sussi 
Lisbjerg snrgede for, at alle me- 
sterskaber for damer tilfaldt AGF. 
Hanne blev dansk mester i såvel 3 
m som tårn, og i den sidste blev 



det til en 2. plads til Sussi, som i 
juniorafdelingen var suverzen i ud- 
spring fra både 3 m og tårn. I 
tårnspring blev Charlotte Carsten- 
sen, AGF, nr. 2. Dennis Nybro 
Sarrensen havde skiftet klub, og 
sprang nu for Lyseng. Dennis 
vandt begge junior- og seniorme- 
sterskaberne, og med så stor en 
pointforskel til nr. 2, at han på in- 
tet tidspunkt var truet. 

Vandpolo 
Esbjerg genvandt ikke sit mester- 
skab i 1984, men måtte "narjes" 
med sarlvet. 
Anderledes glzede var der i Hirts- 
hals, da klubbens drengehold 
vandt det danske drengemester- 
skab med max. point og en mål- 
score på 110 - 25. 

Repraesentantskabs- 
medet 1985 
Formanden lagde i sin beretning 
op til en debat blandt mardedelta- 
gerne, om et forslag, udarbejdet af 
forbundets formand og kasserer, 
der gik ud på en radikal zndring 
af dansk svarmnings organisatori- 
ske opbygning, og bl.a. indebar en 
nedlzggelse af unionerne. Kon- 
klusionen af en lzngere debat 
blev, at der på forslag af Peter 
Winther, Esbjerg, nedsattes et ud- 
valg bestående af amtsformzende- 
ne og 4 bestyrelsesmedlemmer, til 
videre behandling af strukturfor- 
slaget. 
Det blev videre oplyst, at man i 
lighed med det i polo fungerende 
system til uddannelse og bedgm- 
melse af polodommere, ville etab- 
lere et lignende system til bedarm- 
melse af svarmmedommere. Der 
havde i flere år eksisteret en.dom- 
merfaggruppe under ledelse af 
Anni Dalager, Fredericia. Udval- 
gets opgave var, at forestå dom- 
meruddannelsen, og hvert år af- 
holde overdommerseminar. Som 
ny opgave, fik udvalget nu pålagt 
administration af svarmmedom- 
merbedarmmelsen, og finde kom- 
petente personer, til at foretage en 
sådan bedarmmelse. 
Der havde i den forlarbne szson 
vzret et mindre frafald i vandpo- 
lo. Til imardegåelse af dette, var 
der nu startet amtsturneringer i 
amtsudvalgsregi, og man håbede 
ad den vej, at genvinde tabt ter- 
rzn.  

AGF's trcener Preben Lisbjerg og hans 3 dygtige springpiger $v. Sussi Lisbjerg, 
Charlotte Cawtensen, Hanne Christensen. 

JSU's aktivitetsleder Connie 
Schutt 'Nielsen, havde i efter- 
året 1984 overtaget posten som liv- 
redningsleder i DSLF, men havde 
som betingelse forlangt, at hun 
forsat kunne fungere som aktivi- 
tetsleder i JSU, hvad men i unio- 
nen var meget taknemmelig for. 
På to poster blev bestyrelsens 
sammensztning zendret. Både 
springlederen og uddannelseslede- 
ren skulle ersiattes. Springlederen 
på grund af arnsket om afgang, ud- 
dannelseslederen fordi Inga Jarr- 
gensen havde overtaget posten 
som uddannelsesleder i DSLF. Ny 
springleder blev Axel Thygesen, 
Arhus og ny uddannelsesleder 
blev Peter Marller Nielsen, Holste- 
bro. 

vzre et szrdeles godt aktiv for 
jydsk svarmning. Selv om det til at 
begynde med, ikke havde fungeret 
lige godt i alle amter, så kunne 
man nu se resultatet af det store 
arbejde de mange amtsledere ud- 
farrte, specielt inden for kursus- 
virksomheden og inden for svarm- 
mesektoren, hvor den jydske tur- 
nering havde starrre udbredelse 
end nogensinde. Det var også der- 
for man var noget betznkelig ved 
det forslag forbundet var frem- 
kommet med, om at integrere den 
jydske turnering i Dan-Cup turne- 
ringen. Det skulle nardigt slå no- 
get i stykker, så man mistede kon- 
takten til de mange små klubber. 

Amtsudvalgene Sportslige 
Amtsudvalgene havde vist sig at begivenheder 1985 

Sportsligt tegnede 1985 til at blive 
et godt år for jydsk svarmning. Al- 
lerede ved Golden Cup i Strass- 
bourg viste Benny Nielsen og Jan 
Larsen, at de var godt svarmmen- 

t r i de. I selskab med mange af euro- 
pas bedste svarmmere, przsterede 
de, at placere sig Som nr. 1 og 2 i 
200 m butterfly. Benny erobrede 
desuden sarlv i 100 m butterfly og 
bronze i 200 - og 400 m medley. 
Ved de jydske kortbanemesterska- 
ber i Esbjerg sidst i januar, blev 
der, tidspunktet taget i betragt- 
ning, opnået mange pzne tider, 
men ved det danske indendarrs me- 
sterskaber i Frederiksberg svarm- 

Arne Sorensen, Holstebro, blev dansk mehal halvanden måned senere, 
mester i 200 m brystsvomning. gik de jydske svarmmere helt amok 



og erobrede 25 mesterskaber af 32 
mulige, og satte 10 danske rekor- 
der, fordelt med 3 til Benny Niel- 
sen, 2 til Arne Smrensen, 2 til Hel- 
le Andreasen og 1 til Annette Jmr- 
gensen, Jan Larsen og Lars Smren- 
sen. 

Juniorlandsholdet 
i Israel 
Seks jydske svmmmere, Maj-Britt 
Schutt og Kristian Bruggert fra 
SGI, Jannie Veis og Birgit Jeppe- 
sen fra Aalborg, Helle Andreasen, 
Neptun, og Gunnar Jensen fra 
Morsm, fik den enestående ople- 
velse det var, at komme med ju- 
niorlandsholdet til Israel. Der del- 
tog 8 nationer i matchen den 13. - 
14. april i Te1 Aviv. De danske 
svmmmere klarede sig over al for- 
ventning, og blev kun slået af 
Schweitz begge med samme point- 
tal, men Schweitz havde flere 2. 
pladser end Danmark. 
Turen bmd også på en turistmzssig 
oplevelse, idet man om mandagen 
kmrte til det dmde hav, som er så 
salt, at man flyder oven på vandet. 
efter badning gik turen til Jerusa- 
lem, og efter rundtur i byen tilba- 
ge til Te1 Aviv. 
De danske juniormesterskaber den 
14. - 16. juni i Århus blev endnu en 
stor triumf for jydsk svmmning. Ik- 
ke mindre end 8 jydske piger kun- 
ne rejse hjem med et eller flere 
mesterskaber, og blandt dem en- 
kelte kendte navne, men endnu 
flere nye, som Birgit Jeppesen, 
Aalborg, der erobrede 5 mester- 
skaber, hendes klubkammerat 13 
årige Signe Rasmussen, de to 
IHF-piger Gitte Johansen og Met- 
te Maagaard, Anne M. Garde, Ha- 
derslev, Mette Goecht-Jensen fra 
Sunderborg og stzvnets mest vin- 
dende svmmmer, Gunnar Jensen 
fra Morsm KFUM, som vandt 6 
mesterskaber. 
Med DIM i erindring var der stil- 
let visse forventninger til de jyd- 
ske svmmmere ved danske mester- 
skaber, den 19. - 21. juli i Odense. 
DM var samtidig sidste chance, 
for at kvalificere sig til Europzi- 
ske Mesterskaber i Sofia i Bulga- 
rien. 
Tre sv~mmere havde kvalificeret 
sig. De tre var Peter Rohde, Lyng- 
by, Pernille Nimb, Triton, og selv- 
fulgelig Benny Nielsen, Aalborg. 

DM i 200 m butterfly blev et rent jydsk opgor. Her de 3 medaljetagere, $v. Jun 
Larsen, HSC, vinderen Benny Nielsen, AS, og Kurt Larsen, HSC. 

Af de jydske svmmmere var for- 
ventningerne stmrst til de 3 holste- 
bro- svmmmere Lars Smrensen, 
Arne Smrensen og Jan Larsen. Jan 
klarede kravet i både 100- og 200 
m butterfly, i begge tilfzlde ved 
en 2. plads efter Benny, som satte 
nordisk rekord i 200 m butterfly 
med tiden 2.00.14. Denne tid gav 
Benny en plads som nr. 3 på ver- 
densranglisten. Det gik ikke for 
Lars og Arne, men det var nær 
ved. Arne var kun 21100 sek. fra 
kravet i 100 m brystsvmmning, og 
Lars var kun 57J100 sek. fra kravet 
i 100 m rygcrawl. 

100 m butterfly. Bennys tid i det 
indledende heat var bedre end 
hans vindertid ved DM, hans tid 
0.55.26 bragte ham i finalen i 4. 
bedste tid. Jans tid i det indleden- 
de heat var lidt dårligere end ved 
DM, men med tiden 0.56.28 pla- 
cerede Jan sig i B-finalen. 
Det var koldt i vejret, da finalerne 
skulle afvikles. Benny rag i vandet 
ved en tyvstart, og kom lidt for 
sent ud, da starten gik 2. gang. 
Han fik dog svmmmet sig op, og 
sluttede på en flot 5. plads i 
0.55.04. Jan som startede i B-fina- 
len på 15. bedste tid, svmmmede 
sig op, og sluttede som nr. 3, og 
en samlet 11. plads med ti- 
den 0.56.18. 

Euro~æiske Den lurdag da 200 m butterfly 
skulle svmmmes, var vejret klaret 
op, og solen skinnede fra en skyfri 

Fire danske svmmmere, to af dem himmel. Benny lagde meget hur- 
jydske, var sendt til Sofia i Bulga- tigt ud, og vandt da også sit heat i 
rien, hvor de europziske mester- tiden 2.00.41, hvilket skulle vise 
skaber blev afviklet i dagene 4. - sig, at vzre 2. bedste tid, kun 
11. august. overgået af Michael Gross fra 
Set med jydske mjne, var det ret Vesttyskland. Jan lagde, klog af 
naturligt, at det var Benny Nielsen skade, forsigtigt ud, men svumme- 
og Jan Larsen, man mest interes- de sig op, og med ti- 
serede sig for. den 2.04.58, 11. bedste tid, place- 
Fmrste lmb de skulle starte i, var rede han sig igen i B-finalen. 



Benny fik en dårlig start i finalen, 
og var kun nr. 4 efter de f ~ r s t e  100 
m, men ved 150 m havde han 
svnmmet sig op på andenpladsen, 
og den plads holdt han, ved at give 
alt i sig, hjem til mål, og ti- 
den 1.58.80 var dansk og nordisk 
rekord. Benny Nielsen havde vun- 
det s~lvmedalje ved EM, og stor 
var glzden i den danske lejr. 
Jan forbedrede sin tid fra det ind- 
ledende heat, og fik med ti- 
den 2.03.73 en 4. plads , i  B-fina- 
len. 
Benny var den fnrste skandinavi- 
ske svnmmer, der havde s v ~ m -  
met 200 m butterfly i en tid un- 
der 2 minutter. For fuldstzndighe- 
dens skyld skal det nzvnes, at Mi- 
chael Gross med vinderti- 
den 1.56.65 havde sat verdensre- 
kord. Benny blev ved hjemkom- 
sten til lufthavnen i Aalborg, mod- 
taget af ledere og svnmmekamme- 
rater fra klubben, og knrt til klub- 
huset, hvor reprzsentanter for by- 
styret og idrztten i Aalborg var 
mndt frem for at hylde ham for 
den flotte præstation. 

Nordiske 
juniormesterskaber 
Ved de nordiske juniormesterska- 
ber, den 30111 - 1/12 i Oslo, blev 
bedste danske resultat opnået af 
Maj-Britt Schutt fra Esbjerg. Hun 
vandt 3 mesterskaber, 400- og 800 
m fri-svnmning og 400 m medley. 

Dan-Cup 1985 
Foreningsmesterskaber blev afvik- 
let den 7. - 8. december i Vester- 
bro svnmmehal i Knbenhavn. Her- 
renes o p g ~ r  blev ikke szrlig 
spzndende, da Holstebro hurtigt 

Benny Nielsen, Aalborg, blev nr. 2 ved EM i Sofia, Bulgarien. Her sammen med 
vinderen Michael Gross, ksttyskland. 

lagde sig i spidsen, og vandt tur- 
neringen med 12.088 point foran 
D r a g ~ r ,  der fik 10.642 og Aalborg 
på 3. pladsen med 10.591. Damer- 
nes afdeling blev mere spznden- 
de, og blev et t z t  o p g ~ r  mellem 
Aalborg, Herlev og Neptun. Re- 
sultet blev, at Aalborg vandt med 
10.023 point, Herlev fik på 2. 
pladsen 9.952 point, og Neptun på 
3. pladsen 9.883 point. 

Synkronsvamning 
Synkroarbejdet i Jylland betyndte 
at vise resultater. Thisted S v ~ m -  
meklub havde i flere år vzret me- 
daljetager ved DJM, men i 1985 
gik de helt til tops ved DJM og 
vandt alle tre discipliner. Vivian 
Breinhild og Lone Sunesen blev 
nr. 1 og 2 i solo, og sammen vandt 
de duo, og var med på det vinden- 
de hold i holddisciplinen. 

Udspring 
Ved DIM den 27. - 28. april i Es- 
bjerg blev det til sejre i udspring 
fra 3 m til Dennis Nybro S~rensen 
og Hanne Christiansen, men beg- 
ge blev henvist til 2. pladsen i ud- 
spring fra 1 m. Bedre gik det Han- 
ne ved DM den 20. - 21. juli i 
Horsens, hvor hun vandt både ud- 
spring fra l m og fra tårn. Dennis 
måtte igen tage til takke med een 
sejr, det var i udspring fra 3 m, 
men i kampen om DJM medaljer- 
ne, som blev afgjort samme sted 
og tid, var han suverzn og vandt 
både udspring fra 3 m og fra tårn. 
Pigernes DJM blev pznt delt mel- 
lem de to klubkammerater fra 
AGF Sussi Lisbjerg, der vandt ud- 
spring fra 3 m og Charlotte Car- 
stensen, der 'vandt tårnspring. 

Vandpolo 
Esbjerg Svnmmeklub vandt for 2. 
gang det danske mesterskab i 

F"rT - e- " ;andpolo. I slutrunden, der blev 
r .- spillet den 7. - 9. juni i Knben- 

havn, vandt ~ s b j e r i a l l e  sine kam- 
pe, og fik max. point 10 og en 
målscore på 55 - 23. 
Vandpolo for kvinder havde fået 
stnrre tilslutning, og den 11. - 12. 
maj, blev der for fnrste gang af- 
holdt dansk mesterskab i vandpo- 
lo for kvinder. Det hele foregik i 
Ebeltoft, og blev et spzndende 
o p g ~ r  mellem Frem fra Odense og 
Thisted Sv~mmeklub. Begge klub- 
ber sluttede med 5 .point, men 

.' Glade polospillere fra Esbjerg. Yondt for Z. gang der danske mesterskab i vandpo- Thisted vandt beire målsco- 
lo. re + 18 mod Frems + 8. 

100 



Dag Stormark, cheftrener i Aalborg 
sv0mmeklub, og i flere hr fungerende 
landstr~ner. 

Årets fund i dansk idræt 1985. 
Dagbladet politiken, havde i sam- 
arbejde med Dansk Idrzts For- 
bund fundet Benny Nielsen vzrdig 
til denne fornemme hzeder. 
Benny's kollosale udvikling gen- 
nem de seneste år og hans flotte 
resultat ved EM, havde gjort det 
ud til hans fordel i skarp konkur- 
rence med cykelrytteren Johnny 
Weltz. 

Repræsentantskabsmodet 1986. 
På mmdet var der en indgående de- 
bat om, et af DSLF's forretnings- 
udvalg, fremsat strukturforslag, 
der skulle zndre dansk svmmnings 
organisatoriske opbygning totalt, 
og som en konsekvens heraf, ned- 
lzggelse af unionerne. Et andet 
spmrgsmål, der optog sindene, var 
et forslag, som ville blive fremsat 
på DSLF's kommende reprzsen- 
tantskabsmmde, gående ud på, at 
der kunne oprettes startfzllesska- 
ber mellem en eller flere klubber i 
forbindelse med holdkaplmb og 
holdmesterskaber. 
Formanden Poul Mortensen mn- 
skede at trzkke sig tilbage, ef- 
ter 23 år i unionens tjeneste, og 
blev som tak for sit store arbejde 
for svmmmeidrztten udnzvnt til 
Jydsk S v ~ m m e  Unions zresmed- 
lem nr. 4. Til ny formand valgtes 
den siddende nzst formand Knud 

Jmrgensen, AGF. Der blev ikke 
valgt ny nzstformand, men det 
blev pålagt bestyrelsen, at finde et 
egnet emne. Der var genvalg af 
sv~mmeleder og aktivitetsleder. 
Til ny polo'eder valgtes Torben 
Trangbzk, Arhus, til ny livred- 
ningsleder, Palle Juul Schmidt, 
Aalborg til ny synk~oleder, Ulla 
Lundgaard Hansen, Arhus. 

Sportslige 
begivenheder 1986 
Den 30. januar var svmmmerne i 
aktion igen efter juleferien. De 
jydske kortbanemesterskaber i 
Aalborg forlmb uden overraskel- 
ser. Benny Nielsen deltog ikke i 
hverken disse mesterskaber, eller i 
de danske kortbanemesterskaber i 
Holstebro i begyndelse af marts. 
Han var rejst til USA, hvor han 
trznede i Florida-klubben Missi- 
on Bay under den dygtige ameri- 
kanske trzner Mark Schubert. 
I Benny's fravzr var Jan Larsen, 
Holstebro, ubetinget mesterska- 
b e r n e ~  bedste svmmmer, med 6 in- 
dividuelle- og 3 holdmesterska- 
ber. Det var i det hele taget de jyd- 
ske svmmmeres mesterskab. Af de 
34 mulige, erobrede de jydske 
svmmmere 23 mesterskaber. 
Jydske svmmmere havde i årets 
f ~ r s t e  halvdel deltaget i mange in- 
ternationale arrangementer rundt 
om i Europa. Seks jydske svmm- 
mere deltog i Arena Festival i 

Maj-Britt Schutt, SGI, var en dygtig 
medlevsvsmmer. oa vandt flere danske , ., 
mesterskaber. 

Bonn, og opnåede udmzrkede re- 
sultater. Jan Larsen fik her sit in- 
ternationale gennembrud, idet han 
vandt 200 m butterfly i ti- 
den 1.59.68, og blev nr. 3. i 100 
mm butterfly i dansk rekord- 
tid 0.53.43, her kom på 1. pladsen 
Michael Gross, Vesttyskland i ti- 
den 0.53.43. 
Af 15 mulige danske svmmmere, 
udtaget til Multi Nations i Lissa- 
bon i Portugal, var de 10 jydske. 
Det var i sz r  de jydske piger, der 
gjorde sig stzrkt gzldende, bl.a. 
vandt Gitta Jensen 100 m fri i 
1.00.00, og hun var med på et rent 
jydsk hold i 4 x 100 m fri, der med 
tiden 4.04.08 suverznt vandt 10- 
bet. De andre på holdet var Lene 
Poulsen, Pernille Andersen og 
Mette Maagaard. Belgien vandt 
pigernes afdeling, kun 1 point for- 
an Danmark, og samlet fik Dan- 
mark en 4. plads i matchen mel- 
lem de 8 nationer. 

Amerikansk mester 
Fra USA i n d l ~ b  melding om, at 
Benny Nielsen havde deltaget i de 
åbne amerikanske mesterskaber i 

mark en 4. plads i matchen mel- 
lem de 8 nationer. 

Benny Nielsen havde deltaget i de 
åbne amerikanske mesterskaber i 
Orlanda i Florida, og for fmrste 
gang blev et amerikansk mester- 
skab vundet af en dansk svmmmer. 
Benny vandt guld i 200 yards but- 
terfly, og besejrede verdensrangli- 
stens nr. 2. Tom Pointing. Rzekke- 
fmlgen blev omvendt i 100 yards 
butterfly, men smlvmedalje ved et 

Tina Holck Pedersen, Holstebro, dansk amerikansk mesterskab er ogsi 
mester i 200 m butterfly. flot. 



En glad Benny Nielsen sammen med sin lige så glade trEner Dag Stormark efter 
hjemkomsten fra WM i Madrid. 

Ved DJM den 20. - 22. juni i 
Gladsaxe gjorde de jydske delta- 
gere god propaganda for jydsk 
sv~mning, ved at vinde 21 mester- 
skaber af 30 mulige. Bedst blev 
Birgit Jeppesen, Aalborg med 8 
mesterskaber. Hun blev sammen 
med Gitta Jensen, SGI, og Berit 
Puggaard, Kvik. Kastrup, som de 
eneste udtaget til EJM i Berlin, 
hvor de dog ikke opnåede bemzr- 
kelsesvzrdige resultater. 
Også ved de danske mesterskaber 
var der jydsk dominans med 21 
mesterskaber af 34 mulige og en 
samlet medaljeh~st på 58 medal- 
jer. Stemningen var lidt trykket 
ved dette DM, hvilket nok skyld- 
tes, at det var sidste chance for 
sv~mmerne, at klare kvalifikati- 
onskravene til WM i Madrid. Des- 
vzrre glippede det for flere af 
kandidaterne, kun 6 sv~mmere fik 
billet til Madrid, blandt dem Ben- 
ny Nielsen, Jan Larsen og Claus 
Z. Hansen. 

Verdensmesterskaber 
i Madrid 
Mesterskaberne blev afviklet i da- 
gene 22. - 27. august, og blev nok 
for Claus og jan ikke helt det, de 

hvor han dog endte på 8. pladsen. 
Fredag den 22. august glemmes 
ikke i hast af den lille danske ko- 
loni, der var til stede, da finalen i 
200 m butterfly skulle sv~mmes. 
Benny havde om formiddagen sik- 
ret sig plads i finalen på 5. bedste 
tid 2.00.99, med chance for at g ~ r e  
det bedre i finalen, men lå dog ik- 
ke umiddelbart til medalje. Benny 
var fra starten godt med, men ved 
150 m var han faldet ned på 4. - 5. 
plads, og det var svzrt at se, hvor- 
dan han skulle kunne blande sig i 
medaljestriden. De sidste 50 m fik 
dog de danske tilskuere op at stå, 
for ganske langsomt arbejdede 
Benny sig op til konkurrenterne, 
for på de sidste meter at spurte 
forbi nr. 3 og 4, som var Marcel 
Gery fra Tjekkoslovakiet og Tom 
Pointing fra Canada, og sikrede 
dermed Danmark en bronzemedal- 
je. Jublen var stor hos de 8 ledere 
fra Aalborg Sv~mmeklub, som var 
taget den lange vej, kun for at se 
Benny sv~mme. 
Benny blev ved hjemkomsten til 
Aalborg stzrkt hyldet af familie, 
venner, svmnmekammerater og le- 
dere fra klubben samt reprzsen- 
tanter for kommune og idrzt. 

havde forventet, begge placerede 
sig: langt nede i rzkkerne i de l ~ b ,  Udspring 
d g  stasede i. Bedre gik det for Ved de danske indend~rsmester- 
Benny, som ikke havde regnet med skaber i april i Odense, var de 3 
noget i 100 m butterfly, men alli- AGF piger, Hanne Christiansen, 
gevel sikrede sig en finaleplads, Sussi Lisbjerg og Charlotte Car- 

stensen ubeskedne nok, til at om- 
danne mesterskaberne til et in- 
ternt klubopg~r, ved at sztte sig 
på samtlige medaljer. Hanne 
vandt udspring fra 3 m foran 
Charlotte og Sussi, men i ud- 
spring fra l m overraskede 12 åri- 
ge Charlotte alle, ved at vinde' 
mesterskabet foran Sussi og Han- 
ne. Charlotte Carstensen og Sussi 
Lisbjerg deltog i de nordiske år- 
gangsdelte mesterskaber, og blev 
henholdsvis nr. 1 og 2 i både ud- 
spring fra 3 m og tårn. En flot 
przstation af de to piger. 

Dan-Cup 1986 
Kampen om medaljerne ved årets 
Dan-Cup finaler, den 6. - 7. de- 
cember i Aalborg, blev et rent 
jydsk opg~r .  Herrenes mesterskab 
blev for tredie gang i trzk vundet 
af Holstebro med 11.862 point for- 
an SGI, der fik 11.475 og med Aal- 
borg på 3. pladsen med 11.179 
point. 
Damernes mesterskab blev vundet 
af SGI med 11.168 point. På 2. 
pladsen kom Randers Neptun med 
10.561 point og på 3. pladsen Aal- 
borg Sv~mmeklub med 10.311 
point. 

Vandpolo 
For andet år i trzk, og for tredie 
gang, vandt Esbjerg Sv~mmeklub 
det danske mesterskab i vandpolo 
efter hård kamp med Frem, Oden- 
se og Kvik, Kastrup. Damernes 
uofficielle danske mesterskab blev 
vundet af Ebeltoft foran Thisted 
og Lystrup IF. Medens man i for- 
bundet arbejdede med forslageto til 
startfzllesskaber, havde man i Ar- 
hus startet et pilotprojekt i den 
retning, og et~bleret startfzlles- 
skab mellem Arhus 1900 og Ly- 
strup IF. 

Reprmentantskabs- 
mardet 1987 
På m ~ d e t  vedtog man et forslag, 
fremsat af bestyrelsen, som skulle 
l0se et kompetencesp~rgsmål, om 
bl.a. udpegning af dommer til 
unionsarrengementer. Det blev nu 
vedtzgtsbestemt, at en under ud- 
dannelsesudvalget h~rende  dom- 
merfaggruppe på 3 personer, 



Alle medaljer ved damernes DIM 1987, blev fordelt mellem disse 3 springere fra 
AGE Fra v. Sussi Lisbjerg, Charlotte Carstensen og Hanne Christiansen. 

skulle have ansvar for uddannel- gensen, Thisted, Claus Christen- 
sen af officials, f0re lister over sen og Maj-Britt Schutt fra SGI, 
disse, udpege dommere til unions- Benny Nielsen og Vagn H~gholm 
arrangementer, u d f ~ r e  bed~mmel- fra Aalborg og Lars Snrensen, Pia 
se af officials og afholde over- Sorensen og Jan Larsen fra Hol- 
dommerseminar. Leder af dom- stebro. 
merfaggruppen var Anni Dalager, 
Fredericia. 
Kort efter reprzsentantskabsm0- 
det i 1986 fandt bestyrelsen en ny 
nzstformand. De! var Tonny Jo- 
hansen fra IHF i Arhus, og på mO- 
det blev Tonny valgt til nzstfor- 
mand. 0konomileder Frank Pape 
~nskede  ikke genvalg. Til ny 0ko- 
nomileder valgtes Birger Simon- 
sen, Aalborg. Alle 0vrige valg var 
genvalg. 

Sportslige 
begivenheder 1987 

Europæiske 
juniormesterskaber 
Af 11 sv~mmere, der var udtaget til 
EJM i Rom, var de 7 fra jydske 
klubber. Det var Gitta Jensen, 
Pernille Jensen og Heidi Krage- 
lund fra SGI, Tine Lund fra S0n- 
derborg, Mette Schouboe fra Hol- 
stebro, Rikke Johansen fra Aal- 
borg og Thomas Jurgensen fra 
Thisted. 
Alle klarede sig hzderligt, nogle 
bedre end andre. Bedst gik det for 
Gitta, som fik to 4. pladser i A-fi- 

Ofte har dårligt vejr ved uden- nalerne i 50- og 100 m fri, og satte 
dursarragementer vzret skyld i,  at 
svummerne ikke har kunnet o ~ n å  
gzldende kravtider til internako- 
nale stzvner. Den risiko l0b man 
ikke, da man den 17. - 19. juli af- 
viklede de danske mesterskaber i 
Århus, idet Århus' 50 m sv~mme- 
station var blevet overd~kket.  
Det blev et godt arrangement med 
mange fine przstationer og flere 
danske rekorder. Benny Nielsen 
satte således 2 danske rekorder på 
800- og 1500 m i samme l0b med 
tiderne 8.32.02 og 16.04.94. Da 
mesterskaberne sluttede, havde 13 
svommere kvalificeret sig til EM 
Strassbourg. Af dem var f~ lgen-  
de 9 fra jydske klubber: Lenette 
Nielsen, Fredericia, Annette J0r- 

Jan Larsen, stark butterflysvsmmer 
fra Holstebro, kvalificerede sig til EM i 
Strassbourg. 

nordisk rekord i 50 m fri i 0.26.51, 
og dansk rekord i 100 m fri i 
0.57.61. Det blev også til en finale- 
plads i 4 x 200 m fri med en 8. 
plads som resultat. Desuden blev 
det til 5 B-finaler til Heidi, Pernil- 
le, Tine og Thomas. Et godt stzv- 
ne for jydske sv~mmere og mange 
fine resultater. 

Europæiske 
mesterskaber i987 
Forberedelserne til EM havde v=- 
ret i orden. Efter DM havde der . 
f ~ r s t  vzret trzningslejr i Århus, 
dernzst 15 dages trzningslejr i 
Mulhouse i Frankrig, 150 km fra 
Strassbourg, hvor mesterskaberne, 
i dagene fra den 18. - 23. august, 
skulle afvikles. Forventningerne 
til Benny Nielsen var store. En 
medalje og måske 2 finalepladser, 
var ikke urealistisk tznkning. 

Det f ~ r s t e  m ~ d e  mellem de to ri- 
valer, vesttyskeren Michael Gross 
og Benny f o r l ~ b  uventet godt. De 
havde svnmmet sammen i det ind- 
ledende heat til 100 m butterfly, og 
Benny havde i dansk rekord- 
tid, 0.54.49, for furste gang slået 
Michael Gross. Michael fik dog 
revance i aftenens finale, men 
begge blev slået af englznderen 
Andrew Jameson. Det kunne dog 
ikke fratage Benny glzden over 
uventet, at have vundet en medal- 
je, og i en tid, 0.54.08, der både 
var dansk og nordisk rekord. 

EM selvmedalje 
L ~ r d a g  formiddag blev der s v ~ m -  
met indledende heat i bl.a. 200 m 
butterfly, og Benny var gået videre 
til finalen på bedste tid. L ~ r d a g  
aften stod sv~mmerne til finalen i 
200 m butterfly klar til start, start- 
signalet l0d, og Benny fik en fan- 
tastisk god start, men for god 
mente starteren, l ~ b e t  blev blev 
stoppet og Benny fik en advarsel. 
Benny holdt lidt igen ved anden 
start, men kom alligevel med. 
Benny lod Michael Gross f0re 
ganske lidt, og ville på de sidste 
meter sztte ind' med en spurt. 
Hvad Benny ikke havde opserveret 
var, at russeren Yaroschuk fra 
starten gik ud i et fantastisk tempo 



5 mesterskaber og 21 medaljer 
hjem til Danmark. 

Benny Nielsen og Michael Gross på sejrsskamlen efter den spandende finale i 200 
m butterfly. Kun 15/100 sek. var der imellem dem. 

og fmrte klart ved 100 m, og det 
gjorde han også ved 150 m, og 
nervmsiteten bredte sig blandt de 
danske tilskuere. Men russerens 
krzfter slap op, og langsomt hale- 
de Benny ind på både russeren og 
tyskeren, men spurten var nok sat 
ind for sent, for Michael Gross 
slog hånden i mål 151100 sek. fmr 
Benny på 2. pladsen, som igen var 
15/100 sek. foran russeren. 
Bennys tid 1.57.74 var såvel dansk 
som nordisk rekord, og den nzst- 
bedste tid i verden i 1987, kun Mi- 
chael Gross' vindertid var bedre. 
Med en dansk rekord på 0.57.87 
havde Lars Smrensen kvalificeret 
sig til finalen i 100 m rygsvmm- 
ning. Lars blev nr. 7 i finalen, 
men forbedrede rekorden yderli- 
gere med 351100 sek. til 0.57.52. 
Finaleplads blev det også til i her- 
renes 4 x 200 m fri, hvor holdet i 
det indledende heat, i dansk re- 
kordtid, 7.31.30, fik en 8. plads, 
som også blev placeringen i fina- 
len. 
I 4 x 100 m fri, herrer, hvor der 
med tiden 3.22.86 blev sat endnu 
en dansk rekord, gik Vagn Hmg- 
holm i 2. skifte, som den fmrste 
danske svmmmer, under 50 sek. og 
fik noteret tiden 0.49.94. Det bmr 
lige nzvnes, at ud over disse me- 
get flotte resultater, blev danske 
svmmmere placeret i 12 B-finaler. 
Fem svmmmere havde kvalificeret 
sig til OL 1988 i Seoul, og det 
samme havde de 2 holdkapper i 4 
x 100 m fri. 

Nordiske 
juniormesterskaber 
Til mesterskaberne den 21. - 22. 
november i Reykjavik på Island, 
havde DSLF, af mkonomiske grun- 
de, kun sendt 8 svmmmere, og 
blandt dem Gitta Jensen og Pernil- 
le Jensen fra SGI, og eneste 
mandlige deltager Niels Buus fra 
Aalborg. Gitta blev nordisk ju- 
niormester i 100 m fri, 0.58.26 og 
i 200 m ryg, 2.29.48. Niels vandt 
mesterskabet i 1500 m fri, 
16.37.21. Svmmmerne hentede ialt 

Dan-Cup 1987 
Den 28. - 29. november blev det 
danske holdmesterskab afgjort i 
Glostrup svmmmehal. Som året 
fmr, blev det også denne gang et 
jydsk anliggende om, hvor medal- 
jerne skulle placeres. 
Hos damerne blev det Szdding- 
Guldager, der for 2. gang l0b med 
guldet. De opnåede 11.643 point, 
på 2. pladsen kom Holstebro med 
10.729 og Aalborg på 3. pladsen 
med 10.315. 
Holstebro's herrer vandt mester- 
skabet for 4. gang, og opnåe- 
de 12.507 point, hvor var det Aal- 
borg, der med 12.116 point erobre- 
de smlvmedaljerne, og Szd- 
ding-Guldager blev nr. 3 med 
11.521 point. 

Pigerne fra Thisted Svmmmeklub, 
havde i flere år vzre lige ved, 
men fmrst her i 1987 lykkedes det 
at erobre, ikke et, men to danske 
mesterskaber. 
Det foregik den 7. - 8. marts i uni- 
versitetshallen i Odense, og me- 
sterskaberne blev hentet hjem i 
duo ved Lone Sunesen og Vivian 
Breinhild med 151.265 point, og i 
holdkonkurrence, som Thisted pi- 
gerne vandt med 139.180 point. 

Thisted Svommeklubs dygtige synkro-piger vandt 3 i r  i trak holdmesterskabet. 
Fra v. Lone Sunesen, Else Marie Jensen, Vivian Breinhild og Anne Pedersen. 



Lenette Nielsen, Fredericia KFUM, 
dansk mester 1987 i 200 m og 400 m 
medley. 

Fornemme 
hædersbevisninger 
Benny Nielsen, Aalborg fik fuldt 
fortjent TV'S Idrztspris 1987 for 
en przstation ud over det alminde- 
lige, som samtidig var god under- 
holdning for den danske befolk- 
ning gennem TV. Med hzderen 
fulgte en check på kr. 10.000,-. 
Preben Lisbjerg, springtrzner i 
AGF, blev på DIFS reprzsentant- 
skabsmmde tildelt en legatportion 
fra Martha og Niels Nielsens Min- 
defond. Preben fik legatet for sit 
mangeårige arbejde for sprin- 
gidrztten. 

Repræsentantskabs- 
meldet 1988 
Formanden ankede over klubber- 
nes ringe fremmmde ved DSLF's 
reprzsentantskabsmmde i 1987. 
Kun 6 jydske klubber havde sendt 
reprzsentanter til mmdet. Han op- 
fordrede indtrzngende klubberne 
til at mmde op, ellers havde man 
ingen indflydelse på udviklingen. 
Unionens sekretzr Vagn Dalager 
mnskede at fratrzde og blev erstat- 
tet af Charlotte Nielsen, Arhus. 
Formanden takkede Vagn for den 
store indsats og overrakte ham 
unionens gave. Også Anni Dalager 
fik overrakt en gave, som tak for 
et betydningsfuldt arbejde i dom- 
merfaggruppen. 

"Axels fleljte" 
JSU's springleder Axel Thygesen 
lod i 1987, sin gamle dommerflmjte 
forsmlve og forsynede den med et 

flot bånd. Den skulle fremover 
vzre det synlige bevis på en ny- 
indstiftet hzderspris i JSU's 
springidrzt. I 1987 blev den tildelt 
AGF's springtrzner Preben Lis- 
bjerg, og på reprzsentantskabs- 
mmdet i 1988 blev den tildelt Kaj 
Norring, Hirtshals, som en aner- 
kendelse af hans store arbejde for 
springidrztten. 

"JM Masters Open" 
Svmmmeudvalget havde på områ- 
demmdet fremlagt forslag om ind- 
fmrelse af mesterskab for svmmme- 
re på 25 år og der over, opdelt i al- 
dersgrupper på hver 5 årgange. 
Forslaget blev enstemmigt vedta- 
get. 
Ligeledes var der på landsplan 
indfmrt et DM for mastersvmmme- 
re. Interessen for mastersvmmning 
blev stmrre og stmrre, og kunne 
måske vzre medvirkende til, at 
lmse et lederproblem ude i klub- 
berne. 

Sportslige 
begivenheder 1988 
Fra og med 1988 havde man be- 
sluttet, at zndre mesterskabs- 
strukturen inden for svmmning så- 
ledes, at Dan Cup, som havde ta- 
get navneforandring til "Dansk 
Hold Mesteskab" fremover skulle 
afholdes i marts måned. De jydske 
og danske kortbanemesterskaber 
blev så placeret i henholdsvis ok- 
tober og november måned. 

Pernille Jensen, SGI, vandt det danske 
mesterskab i 800 m fri-sv0rnning i 
1988. 

B FL 

Flemming Poulsen, chefirEner i Hol- 
stebro Sv0mme Club og fungerende 
landstr~ner. 

Dansk hold 
mesterskab 
Som en fmlge af den zndrede me- 
sterskabsstruktur, mmdtes holdene 
den 5. - 6. marts til en indledende 
runde, hvorfra de 6 bedst placere- 
de hold gik videre til finalen, der 
skulle finde sted den 19. - 20. 
marts i Kastrup svmmmehal. 
Resultatet i finalen blev, at de 
samme klubber, som delte medal- 
jerne sidste år, også gjorde det 
denne gang. Hos damerne var det 
igen SGI, der lmb med guldet og 
opnåede 43.966 point mod Aal- 
borgs 42.245 point og med Holste- 
bro på 3. pladsen med 40.953 
point. Herrenes opgmr endte som 
sidste år, med sejr til Holstebro, 
der opnåede 45.399 point, men 
denne gang kom SGi på 2. pladsen 
med 44.888 . point efterfulgt af 
Aalborg på 3. pladsen med 44.043 
point. 
Det hmje pointtal skyldes, at klub- 
berne medbragte den opnåede 
pointsum fra den indledende run- 
de, og at der var indfmrt flere 
holdkaplmb. 

DM & D JM 1988 
I dagene 6. - 10. juli afviklede man 
for f ~ r s t e  gang de danske senior- 
og juniormesterskaber over 5 dage 
og på samme tid og sted. Junior- 
mesterskaberne blev afgjort i for- 
bindelse med de indledende heat 
om formiddagen, hvor de 3 bedst 
placerede juniorsvmmmere fik til- 
delt guld-, smlv- og bronzemedal- 
jer. 



Det var ikke kun mesterskaberne 
svnmmerne kæmpede om. For fle- 
re af dem gjaldt det også om, at 
klare nogle kvalifikationskrav og 
dermed en billet til OL i Seoul. 
Ikke underligt, hvis nerverne stod 
lidt på hnjkant, og det var måske 
også årsagen til, at ikke alle kan- 
didaterne klarede, at komme ned 
under de stipulerede kravtider. 
Lenette Nielsen, HSC, var således 
kun 1 sek. fra kravtiden i 400 m 
medley. Anderledes gik det for 
Pernille Jensen fra SGI, som til 
alles overraskelse vandt 800 m fri, 
og med tiden 8.45.68 kom under 
OL-kravtiden. Da stzvnet slutte- 
de, havde ialt 15 svnmmere kvalifi- 
ceret sig til Olympiske Lege i Se- 
oul, og blandt dem fnlgende 10 
jydske svnmmere: Pia Snrensen, 
Lars Snrensen, Jan Larsen og 
Christian Toft fra Holstebro, Gitta 
Jensen, Pernille Jensen, Annette 
Jnrgensen og Claus Christensen 
fra Sædding-Guldager, Benny 
Nielsen og Vagn Hnjholm fra Aal- 
borg. En stor oplevelse ventede 
disse dygtige svnmmere. 

Olympiske Lege 
i Seoul 
Det var 15 forventningsfulde 
svnmmere, der sammen med t rz-  
nere og ledere i september 1988 
ankom til Seoul i Sydkorea. 
Resultatmzssigt var der enkelte 
svipsere, men i de fleste tilfzlde 
kunne man glzde sig over de op- 
nåede resultater. Det der selvfnl- 
gelig vakte stnrst opmzrksomhed, 
var Bennys imponerende przstati- 
on i 200 m butterfly. Ingen svnm- 
meinteresseret dansker, hverken 
dem ved basinkanten i Seoul eller 
dem foran TV-skzrmen hjemme i 
Danmark, vil nogensinde glemme 
finalen i 200 m butterfly. Selvfd- 
gelig havde Benny sat nzsen op 
efter at slå rivalen Michael Gross, 
men måtte snart erkende, at Mi- 
chael, som lagde ud i et forrygen- 
de tempo, og hurtigt tog en klar 
fnring, ikke havde til hensigt, at 
lade sig besejre. Blev der ikke 
kamp om 1. pladsen, så blev der 
det til gengzld om de nvrige pla- 
ceringer. Benny havde som szd- 
vanligt lagt roligt ud, og lod de 
andre tage fnringen, og sådan var 
stillingen til der manglede 25 m, 
hvor Benny, som de fleste havde 

Benny Nielsen, Aalborg, vandt solvme- 
dalje i 200 m butterfly ved OL i Se- 
0~11988. 

troet tabt, i en fantastisk spurt, 
der fik det til at se ud, som om de 
andre stod stille, fra en 4. - 5. 
plads rag forbi dem alle og sikre- 
de Danmark en snlvmedalje, den 
f ~ r s t e  ved dette OL. Michael 
Gross' tid, 1.56.94 var OL-rekord, 
Benny fik på 2. pladsen 1.58.24, 
og kun 41100 sek. efter på 3. plad- 
sen kom Anthony Mosse, New 
Zealand. 
Bennys snlvmedalje overskyggede 
helt hans lidt dårligere indsats i 
100 m butterfly, hvor resultatet 
blev 3. plads i B-finalen i 0.54.77. 
Af andre gode resultater skal nzv- 
nes, at Gitta Jensen to gange for- 
bedrede den danske rekord i 100 m 
fri. Fnrste gang var i B-finalen, 

Gitta Jensen, SGI, forbedrede under 
OL i Seoul, den danske rekord i 100 m 
fri 2 gang2e, s6 den kom ned på 
O. 56.93. 

hvor hun på 5. pladsen fik noteret 
tiden 0.57.02, anden gang var i 
fnrste skifte i damernes 4 x 100 m 
fri, hvor hun som fnrste danske 
pige kom under 57 sek. og blev 
noteret for 0.56.93. Denne hold- 
kap, som for uden Gitta bestod af 
Pia Snrensen, Annette Jnrgensen 
og Mette Jacobsen fik en 8. plads 
i finalen, men satte i det indleden- 
de heat nordisk rekord med ti- 
den 3.48.83. 
I de 3 holdkaplnb for herrer opnå- 
ede de danske hold placeringer 
som nr. 10, 11 og 14, og i den sidste 
4 x 100 m medley, satte holdet, 
som bestod af Lars Snrensen, 
Christian Toft, Benny Nielsen og 
Franz Mortensen, dansk rekord 
med tiden 3.51.97. 
.OL 1988, havde været en eneståen- 
de oplevelse for både dem der var 
med og dem der så på. 

Jylland contra 

For 5. gang blev matchen afvikl~t ,  
og denne gang foregik det i Ar- 
hus, den 5. - 6. november, og for 
fnrste gang blev "landskampen" 
vundet af Jylland. Machten blev 
meget spzndende, og efter f ~ r s t e -  
dagen fnrte JSU kun med 200 
point mod 195, men da andenda- 
gens fnrste 10b gav dobbeltsejr til 
JSU-drengene, var det som alle 
fik ekstra krzfter, så slutresultatet 
blev en sikker sejr til JSU på 412 
point mod Vestsveriges 382 point. 

Synkronsvsmning 
Thisteds synkro-piger gentog be- 
driften fra 1987, og vandt både 
duo- og holdmesterskabet, men de 
vandt også det nordiske mester- 
skab i duo. Det' skete den 1. - 3. 
juli i Kuopio i Finland, og duoen 
bestod af Lone Sunesen og Vivian 
Breinhild. 

Udspring 
Charlotte Carstensen, AGF, var i 
1988 alt dominerende i udspring 
for kvinder. Hun vandt både DIM 
og DM i alle discipliner. Kronen 
på vzrket satte hun ved de nordi- 
ske juniormesterskaber den 12. - 
14. august i Turku i Finland, hvor 



hun i gruppe B piger vandt de nor- 
diske juniormesterskaber i ud- 
spring fra l m med 277, 75 point 
og fra 3 m med 299,60 point. 

Repræsentantskabs- 
modet 1989 
Hverken formandens eller områ- 
deledernes beretninger gav anled- 
ning til s t ~ r r e  debatter, og de af 
bestyrelsen fremsatte forslag, der 
nzrmest havde reaktionel karak- 
ter, blev alle vedtaget. 
Dkonomilederen Birger Simonsen 
~nskede ikke genvalg, og til hans 
a f l~ser  valgtes Pia Frilund Niel- 
sen, Århus. Der blev også valgt ny 
uddannelsesleder, idet Peter M01- 
ler Nielsen, som havde beklzdt 
posten siden 1985, .var indstillet til 
en nzstformandspost i DSLF's be- 
styrelse. Ny uddannelsesleder 
blev Hans S~rensen fra Esbjerg. 

Sportslige 
begivenheder 
For seniorsv~mmerne ville årets 
stnrste begivenhed selvfulgelig 
vzre EM i Bonn og for junior- 
sv~mmerne EJM i Leeds. 

Dansk holdmester- 
skab 1989 
Allerede ved det indledende stzv- 
ne i Holstebro viste sv~mmerne så 
gode takter, at store przstationer 
måtte forventes i det det kommen- 
de år. Der blev sat 6 danske rekor- 
der, og den ene af dem var også 
nordisk rekord. Det var Lars S0- 
rensen, der i 200 m rygsv~mning 
med tiden 1.59.75 blev indehaver 
af den nordiske rekord. Da holde- 
ne tog deres point fra den indle- 
dende runde med til finalen, den 
11. - 12. marts i Aalborg, var det 
tydeligt, at der kunne forventes 
nogle meget spzndende opg~r .  
Det blev et spzndende finalestzv- 
ne med god svumning og flere 
danske rekorder. Resultatet for 
herrer blev, at Holstebro vandt 
mesterskabet for 6. gang i trzk, og 
opnåede 46.516 point, på 2. plad- 
sen kom Aalborg med 46.002 
point, VestIBr~ndby blev nr. 3 
med 42.639 point. 
Damernes o p g ~ r  blev vundet af 
Kvik, Kastrup med 42. 908 point 

Holstehros herrer får her overrakt medaljerne, efter for 6. år i t r ~ k ,  at have vun- 
det det danske holdmesterskab. 

efterfulgt af Holstebro, der fik 
42.768 point og med Aalborg på 3. 
pladsen med 41.173 point. 
De jydske mesterskaber, den 2. - 
4. juni i Kzrsmindebadet i Ran- 
ders viste tydeligt Holstebros sto- 
re styrke på herresiden, hvor de 
med Lars S~rensen og Jan Larsen 
i Spidsen, erodrede 12 mesterska- 
ber. Hos damerne var det SGI, der 
med sv~mmere som Gitta og Per- 
nille Jensen hentede 9 mesterska- 
ber hjem til Esbjerg. 
Hvor det hos herrene var gamle 
kendte navne, der dominerede, var 

Tine Lund, Ssnderborg, Dansk mester 
i rygsvsmning. 

der hos damerne flere nye talenter 
blandt mestrene, som f.eks. Line 
Runn Poulsen, Kolding, Mette 
Hujby, IHF, Tine Lund, S~nde r -  
borg, og Tina Lythje, Aalborg. 
Danske mesterskaber og danske 
juniormesterskaber, der blev af- 
viklet i dagene 15. - 19. juli i Greve 
sv~mmehal, var for sv~mmerne 
ikke kun et sp~rgsmål om mester- 
skaber, men også et sp0rgsmål 
om, at vise, at man havde kvalifi- 
kationer til s t ~ r r e  opgaver, som 
f.eks. europziske senior- og ju- 
niormesterskaber. 
De jydske sv~mmere kunne ikke 
leve op til sidste års rekordh~st af 
danske mesterskaber, hvor der 
blev erobret ikke fzrre end 24 
danske mesterskaber. I år måtte 
man "n~jes"  med 19 af slagsen, 
dertil 9 s0lv- og 12 bronzemedal- 
jer, hvilket dog også måtte siges, 
at vzre et smukt resultat. Det skaI 
dog t i lf~jes,  at to jydske junior- 
svummere, Line R0nn Poulsen, 
Kolding, og Lars Bang, SGI, zn-  
drede lidt på forestillingen om, 
hvad man som junior kan, og ikke 
kan. Uden respekt for de "zldre" 
sv~mmere med favoritvzrdighed, 
tillod de sig, at vinde hver sit se- 
niormesterskab i 200 m bryst- 
sv~mning. Godt klaret af de to ju- 
niorsv~mmere. 



Europæiske 
mestirskaber 
Blandt de svummere, der var udta- 
get til EM i Bonn i dagene 15.-20. 
august, var der 6 fra jydske klub- 
ber. De 6 var, Eva Mortensen, 
Lars Surensen, Christian Toft og 
Jan Larsen, Holstebro, Gitta Jen- 
sen, SGI og Tine Lund, Sunder- 
borg. 
Der var 8 jydske svummere med 
ved EJM i Leeds, nemlig Line 
Runn Poulsen og Henrik Nissen, 
Kolding, Tina Lythje og Dan Chri- 
stensen, Aalborg, Mette N~rskov 
og Lars Bang, SGI, Mette Hujby, 
IHF og Thomas J~rgensen, Thi- 
sted. 
Bedste jydske resultater ved de 
europziske juniormesterskaber i 
Leeds, den 27.-30. juli, var Lene 
R ~ n n  med en A-finaleplads i 200 
m brystsvumning, hvor hun blev 
nr. 7, og Tine Lythje, som fik en 
A-finaleplads i 100 m butterfly og 
en 6. plads. 
Under EM i Bonn satte Gitta Jen- 
sen en dansk og nordisk rekord i 
50 m fri i tiden 0.25.94, det gav 
hende en 4. plads i finalen. Gitta 
var også i finalen i 100 m fri, og 
fik med tiden 0.56.89 en 7. plads. 
Hun var også med på holdet i 4 x 
100 m fri, og sammen med Pernil- 
le Jensen på holdet i 4 x 200 m fri, 
og i begge holdkapper blev der sat 
nordiske rekorder med tider på 
henholdsvis 3.46.94 og 8.11.53. 
I 100 m rygsvumning, herrer opnå- 
ede Lars Surensen sit bedste re- 
sultat, en 8. plads i finalen i den 
udmzrkede tid 0.57.69. 

Eva Mortensen, Holstebro. Bedst på de 
lange distancer og dansk mester i 800 
m fri-sv0mning. 

Lars S@rensen, Holstebro havde haft 
en fantastisk udvikling, og havde kvali- 
ficeret sig til WM i Australien. 

Synkronsvsmning 
Thisteds synkro piger gjorde rent 
bord, da man afviklede de danske 
mesterskaber den 11.-12. marts i 
Frederiksberg svummehal. Lone 
Sunesen med 3- og Vivian Brein- 
hild med 2 mesterskaber, var de 
alt dominerende skikkelser ved 
det flotteste DM nogensinde. 
Ugen efter DM rejste Lone og Vi- 
vian til Raleigh i USA, hvor de 
skulle deltage i et stort ameri- 
kansk synkrostzvne med deltagel- 
se af alle amerikas bedste synkro- 
sv~mmere. Begge piger klarde sig 
fantastisk godt med placeringer 
som nr. 20 og 22, og med de h ~ j e -  
ste pointtal, de nogen sinde havde 
opnået. I solo fik Lone 88,32- og 
Vivian 87,40 point. Turen var en 
enestående oplevelse for de to pi- 
ger og deres leder Herdis Dyr- 

Udspring 
Charlotte Carstensen havde klaret 
kravet til EJM i Leeds i England, 
og var selvsagt opsat på, at gure 
en god przstation. 
Ugen fur EJM deltog hun i nordi- 
ske mesterskaber i Hamar i Norge 
og klarede en flot 2. plads i grup- 
pe A piger fra 1 m. Hun deltog og- 
så i seniormesterskaberne og fik 
her en fornem 3. plads i udspring 
fra 3 m, og en 5, plads i tårns- 
pring. 
Den 29. juli deltog hun så i de 
europziske junior mesterskaber i 
Leeds. med 379,75 point placerede 

hun sig på 5. pladsen blandt 17 
deltagere. Resultatet kvalificerede 
hende til deltagelse i WAG i 
madrid sidst i august. Her blev 
hendes resultater knapt så gode, 
men med placeringer som nr. 11 på 
l m vippen og nr. 15 på 3 m vippen 
blandt 23 af verdens bedste ung- 
domsspringere, kunne hun godt 
rejse hjem med oprejst pande. 

Nordiske junior 
mesterskaber 
Fire nordiske juniormesterskaber 
til 3 jydske piger, var resultatet, 
da mesterskaberne blev afviklet i 
Vilmanstrand i Finland den 9.-10. 
december. 
Britta Vestergaard, Holstebro blev 
dobbeltmester, idet hun vandt bå- 
de 100- og 200 m brystsvumning i 
1.15.37 og 2.42.32. Tina lythje, 
Aalborg vandt 100 m butterfly i 
1.04.48 og Mette Nurskov, SGI 
vandt 200 m rygsvumning i 
2.26.35. 

Repræsentantskabs- 
msdet 1990 
Debatten på mudet den 4. marts 
omhandlede mest DSLF's sidst 
fremkomne strukturforslag, som i 
fulge referatet, fik en mindre po- 
sitiv modtagelse. Reprzsentant- 
skabet vedtog, at JSU's bestyrelse 
skulle arbejde for, at det fremlag- 
te strukturforslag ikke blev frem- 
sat på DSLF's reprzsentantskabs- 
mude i maj. 

Britta Vkstergaard, Holstebro vandt 2 
nordiske juniormesterskaber i Vilman- 
strand, Finland. 



Unionssekretzer Charlotte Nielsen 
enskede ikke genvalg og afgik 
uden, at der valgtes ny sekretzr. 
Bestyrelsen fik bemyndigelse til, 
at supplere sig selv. @rt efter ind- 
trådte Erik Olesen, Arhus i besty- 
relsen, hvor han overtog sekretzer- 
posten. 

Sportslige 
begivenheder 
Sportsligt begyndte året gode for 
de jydske svnmmere. De sv~mme- 
re, der havde deltaget i World 
Cup-arrangementerne, havde kla- 
ret sig godt, og helt til tops gik 
Gitta Jensen, SGI, idet hun blev 
samlet vinder af World Cup sprin- 
tergruppen. Gitta havde dermed 
slået sit navn fast som sv~mmer af 
international standard. 
Ved DHM finalerne i Kastrup 
svummehal kom ingen jydsk klub 
@verst på sejrsskamlerne. For f0r- 
ste gang gik begge mesterskaber 
til klubber 0st for Storebzlt, men 
Holstebro klarede 2. pladsen hjem 
for både damer og herrer, og 3. 
pladsen hos herrene gik til Hader- 
slev. 
S t ~ r s t e  sportslige przestation un- 
der stzvnet, stod Lars S~rensen,  
Holstebro for, da han i 200 m 
medley satte europzeisk rekord og 
med tiden 1.58.80, blev den f ~ r s t e  
danske sv~mmer,  der kom under 2 
minutter. L ~ r d a g  den 31. marts vil 
blive husket. 
De jydske mesterskaber, den 8.-10. 
juni bar przeg af, at sv~mmerne 

Gitta Jensen, SGZ blev samlet vinder af 
World Cuppen 1990. 

var inde i en periode med tung 
trzening. Tiderne blev derefter. 
Bedre gik det ved de danske se- 
nior- og juniormesterskaber i År- 
hus den 11.-15. juli. I de 5 dage 
stzvnet varede, blev der sat 11 
danske rekorder, to af dem var 
samtidig nordiske rekorder, begge 
sat af Mette Jacobsen. 
I finalen i 100 m brystsv~mning 
erobrede Lars Sarensen sin store- 
bror Arnes 5 år gamle rekord med 
tiden 1.04.50. 
For det meste var det kendte nav- 
ne, der sv~mmede mesterskaberne 
hjem, men i to tilfzelde kom nye 
navne ind på listen. Det var i 200 
m butterfly for herrer, hvor Dan 
Christensen, Aalborg blev mester 
for f ~ r s t e  gang, det samme var til- 
fzeldet for Thomas J~rgensen,  Thi- 

rede specielt de 3 jydske piger en 
fornem indsats. Mette N~rskov 
sv~mmede sig i 2 A-finaler. I 100 
m fri sluttede hun på 6. pladsen, 
her havde hun i formiddagens ind- 
ledende heat sv~mmet  på den 
fremragende tid af 0.58.32. Den 
anden A-finale var i 200 m ryg- 
svnmning, hvor hun blev nr. 8. 
Britta Vestergaard klarede sig og- 
så flot, idet hun fik en 8. plads i 
finalen i 200 m brystsv~mning. 
I holdkapperne, hvor Tina Lythje 
var med, klarede pigerne en 6. 
plads i finalen i 4 x 100 m fri. 
Danske kortbanemesterskaber den 
29. nov. - 2. dec. blev 2 jydske ju- 
niorpigers store gennembrud. 
Mette N~rskov, SGI pressede de 
"gamle" hårdt, og viste dem, at de 
fremover måtte regne med hende. 
Britta Vestergaard, Holstebro le- 
verede stzvnets bedste resultat 
ved i 200 m brystsv~mning at szt-  
te en flot dansk juniorrekord i 100 
m brystsv~mning med ti- 
den 1.10.65. 
Thisteds Thomas Jnrgensen r0g 
helt til tops med mesterskaber i 
100- og 200 m rygsv~mning, og i 
fine tider, 0.56.97 og 2.04.15. 

Masters VM i 
Rio De Janeiro 
Den 3. august rejste 5 danske 
sv~mmepiger til VM i Brasilien. 
De to af pigerne kom fra Odder IF 

sted, som vandt mesterskabet i 
400 m medley. 
Bedste sv~mmer ved DJM blev Ti- 
na Lythie, Aalborg med 5 junior- 
mesterskaber. 
Fra jydske klubber blev f~ lgen-  
de 4 sv~mmere udtaget til EJM: 
Tina Lythje, AS, Britta Vesterga- 
ard, HSC, Mette Norskov, SGI og 
Lars Jacobsen, Herning. 
Efter stzevnet s ~ n d a g  aften blev 
navnene på de sv~mmere, der hav- 
de kvalificeret sig til VM i Austra- 
lien i januar 1991 offentliggjort. 9 
sv~mmere havde kvalificeret sig, 
og blandt dem Gitta Jensen, SGI, 
Tine Lund, S~nderbrog og Lars 
Snrensen, Holstebro. 

Thomas J~rgense ,  Thisted vandt det E JM i Frankrig 
danske mesterskab i 400 m medley. Christian Toft, Holstebro. Dansk me- 
Hans fgrste mesterskab. Ved EJM i byen Dunkerque leve- ster 1990 i 200 m brystsv0mning. 



Mette Norskov, SGI t.v. og Britta Vesterguard, Holstebro vandt i 1991 deres f0rste 
danske mesterskab. 

svnmmeafdeling, og havde for 
egen regning besluttet, at tage den 
lange rejse, for om muligt, at 
hjemfnre et verdensmesterskab el- 
ler to til Danmark. 
0nsket om et verdensmesterskab 
gik i opfyldelse for Lis Gladsam, 
som i aldersgruppe 50-54 år ero- 
brede mesterskaberne i 50- og 100 
m brystsvnmning i så flotte tider 
som 0.43.23 (danske rekord) og 
1.36.83, dertil en snlv- og en bron- 
zemedalj e. 
Det lykkedes ikke for den anden 
Odder pige Jytte Holck, at blive 
mester, men fik pzne placeringer 
og personlige rekorder. 

Udspring 
Blev det kun til en enkelt dansk 
mesterskab til Charlotte Carsten- 
sen i 1990, så blev det rigeligt 
kompenceret ved de nordiske ju- 
niormesteskaber den 11.-12. august 
i Greve svnmmehal. 
Charlotte vandt de nordiske ju- 
niormesterskaber i alle tre dicipli- 
ner. Hun var ret suverzn i ud- 
spring fra l m og 3 m med hen- 
holdsvis 369,60- og 397,60 point, 
39- og 47 point mere end nr. 2 i de 
to dicipliner. I tårnspring blev hun 
presset af den finske Virva Glan, 
som kun var 3,65 point efter Char- 
lotte, der vandt mesterskabet med 
384,30 point. 

Repræsentantskabs- 
msdet 1991 
Formanden kunne indledningsvis 

meddele, at unionen havde mistet 
sin mest legendariske leder gen- 
nem tiderne, Poul Magelund, Ha- 
derslev, der d ~ d e  den l. janu- 
ar 1991. Forsamlingen zrede Poul 
Magelund med et minuts stilhed. 
Der skete intet på mndet, som 
havde historisk betydning udover, 
at der skulle vzlges ny sekretzr, 
og valget faldt på Cornelis Berg- 
hoef, Herning. 

Sportslige 
begivenheder 
WM 1991 i Australien. 
Årets fnrste stnrre svnmmebegi- 
venhed, var VM i Australien, der 
foregik i dagene 6.-13. januar i by- 
en Perth. Otte svnmmere var udta- 
get, og blandt dem Gitta Jensen, 
SGI, Tine Lund, Snnderborg og 
Lars Snrensen, Holstebro. Forbe- 
redelserne havde vzret perfekte, 
med en lang trzningslejr på ste- 
det, og de sportslige resultater 
udeblev da heller ikke. To bronze- 
medaljer, 5 A-finaler og 6 B-fina- 
ler. Bedst af de jydske sv~mmere 
gik det Gitta, som i 4 x 200 m 
fri-svnmning, sammen med Berit 
Puggaard, Annette Poulsen og 
Mette Jacobsen, vandt bronze, og 
tiden 8.07.20 var dansk og nordisk 
rekord. 
Lars Snrensen ydede en fornem 
przstation i 200 m medley, hvor 
han i det indledende heat satte 
dansk og nordisk rekord med tiden 
2.02.44, og i A-finalen kom ind på 

en 5. plads, et flot resultat blandt 
verdens bedste. 
Lars fik en 2. plads i B-finalen i 
200 m rygsvnmning, og igen i nor- 
disk rekordtid 2.02.73. Tine Lund 
kom i B-finalen i 200 m ryg på en 
17. plads efter afbud, og forbedre- 
de sin placering til en samlet 14. 
plads. Gitta kom i 2 B-finaler, 
men meldte fra i 100 m fri af hen- 
syn til holdkappen. I B-finalen i 
200 m fri, svnmmede hun sig ind 
på en flot 2. plads i 2.02.38. 
Svnmmerne havde stort set indfri- 
et forventningerne, og kunne rejse 
hjem med sindet fyldt med ind- 
tryk og gode minder fra en spzn- 
dende rejse til den anden side af 
jordkloden. 
De hjemlige arrangementer stod 
lidt i skyggen af de store begiven- 
heder ude omkring i verden, som 
danske, og ikke mindst jydske 
sv~mmere var indvolveret i. DHM 
den 16.-17. marts i Haderslev, blev 
afviklet uden stnrre spznding, 
dertil var Kvik's damehold for 
overlegne, og vandt da også en 
sikker sejr foran Holstebro og 
Aalborg. Hos herrene var det 
Vest, der vandt foran Holstebro og 
Haderslev. 
Ved DM og DJM i Gladsaxe, den 
10.-14. juli var det i seniorlnbene 
oftest favoritterne der sejrede, 
men der var undtagelser, og en af 
dem var Finn Zachariasen, Ha- 
derslev, der i 200 m rygsvnmning 
vandt sit fnrste danske mester- 
skab. 
Hos juniorsvnmmerne var der fle- 
re spzndende lnb, og der blev op- 
nået mange gode resultater. Tre 
unge svnmmere skilte sig ud fra 
de andre. Det var Maj-Britt Han- 
sen, Kolding, der vandt 400- og 
800 m fri og Camilla Linckert, 
Aalborg, der vandt både 100- og 
200 m brystsvnmning. Hos dren- 
gene var det Simon Bach, Thi- 
sted, der ligeledes vandt 100- og 
200 m brystsvnmning. 

Vandpolo 
Dansk Idrzts Forbund udskrev i 
1991 for fnrste gang, et danske me- 
sterskab i vandpolo for damer. Fi- 
re hold deltog i slutspillet, og det 
fnrste danske mesterskab blev 
vundet af Polo Team Arhus med 6 
point og en målscore på 47-11. 



Europamesteren i 200 m medley Lars 
Sfirensen, Holstebro Sv0mme Club. 

EM 1991 i Athen 
Efter de fine resultater i Australi- 
en med bl.a. VM-bronze, blev der 
ret naturligt, også knyttet visse 
forventninger til sv~mmernes prz-  
stationer her ved EM. 
Det danske hold var på 9 sv~mme- 
re, en springer og poloholdet, 
seks af deltagerne var fra jydske 
klubber, Gitta Jensen og Mette 
N~rskov fra SGI, Britta Vesterga- 
ard, Eva Mortensen og Lars S0- 
rensen fra Holstebro og springe- 
ren Charlotte Carstensen fra Hor- 
sens. 
Det l0b der på f~rstedagen var 
s t ~ r s t  spznding om, var damernes 
4 x 200 m fri-sv~mning. Alle hå- 
bede på medalje, måske en tand 
bedre end ved VM, men ingen 
havde drnmt om, at de danske pi- 
ger skulle slå de ellers så stzrke 
tyske piger, og så suverznt, at de 
var i mål over 4 sek. f0r de tyske 
piger på 2. pladsen. Det var en 
enestående przstation som, An- 
nette Poulsen, Gitta Jensen, Berit 
Puggaard og Mette Jacobsen ud- 
f ~ r t e .  EM-guld til Danmark. 
I 4 x 100 m fri, damer, bestod det 
danske hold af Mette N~rskov, 
Gitta Jensen, Berit Puggaard og 
Mette Jacobsen. Ingen havde for- 
ventet topplacering, så da pigerne 
i finalen sv~mmede sig ind på en 
fornem 3. plads, var alle mere end 
tilfredse, ikke mindst pigerne, 
som glædede sig over EM-bronze- 
medaljen. 
Mette Jacobsen, Nakskov blev 
dette EM's topscore med 3 guld- 
og 1 bronzemedalje. Hun vandt bå- 
de 200 m fri og 200 m butterfly. I 
200 m fri placerede Gitta Jensen 

sig på en flot 4. plads, og med ti- 
den 2.02.03 var hun kuq 261100 
sek. fra en bronzemedalje. 
Gitta havde også vzret i A-finaler- 
ne i 50- og 100 m fri, hvor hun op- 
nåede henholdsvis en 7. og en 5. 
plads. 
Lars S~rensen,  Holstebro, havde 
efter VM i Australien besluttet at 
prioritere sine studier h ~ j e r e  end 
sin sv~mning, og havde på et tids- 
punkt overvejet, om han i det hele 
taget skulle stille op ved EM. Hel- 
digvis ombestemte Lars sig, og ef- 
ter nogle måneders koncentreret 
trzning, var Lars klar til det der 
skulle blive hans livs s t ~ r s t e  ople- 
velse. 
Selv om Lars i det indledende heat 
i 200 m medley, havde sv~mmet  på 
dagens bedste tid, og dermed var 
tildelt bane nr. 4, så var der intet, 
der efter starten i finalen tydede 
på, at Lars skulle blande sig i me- 
daljestriden. 
Lars lå på sidstepladsen efter de 
fnrste 50 m butterfly, men efter 50 
m ryg, havde han arbejdet sig op 
på en 5. plads, og efter brystsv~m- 
ning lå han på 3. pladsen. Alle 
danskerne, der var til sted på 
sv0mmestadio11, og alle hjemme i 
Danmark, der fulgte l ~ b e t  på 
TV-skzrmen., begyndte at tro på 
en medalje, og det ingen havde 

Europamesteren fra holdet i 4 x 200 m 
fri, Gitta Jensen fra Hjerting Il? 

troet muligt, da l ~ b e t  startede, 
skete. I en fantastisk spurt overha- 
lede Lars de sidste konkurrenter 
og slog hånden i mål 31100 sek. 
fur nr. 2, vesttyskeren Christian 
Gessner. Europamester 1991 i 200 
m medley, Lars Surensen, Dan- 
mark. Den f ~ r s t e  i dansk herre- 
sv~mning, der havde erobret den- 
ne fornemme tittel. 
Lars glæde over guldmedaljen var 
synlig, og glzden var mindst lige 
så stor i den danske lejr og hos al- 
le sv0mmeinteresserede hjemme i 
Danmark. 
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Også Britta Vestergaard leverede 
flotte przstationer. Med på holdet 
i 4xl00m medley, der blev nr. 6 og 
i 3 B-finaler. Det blev også til en 
B-finale til Eva Mortensen i 400 
m fri. 
Springeren Charlotte Carstensen 
var n z r  en finaleplads i udspring 
fra 3 m, men havnede efter de ind- 
ledende spring på en 13. plads, li- 
ge netop på den forkerte side af 
stregen. 
De danske svmmmere havde på 
smukkeste måde reprzsenteret 
dansk svmmning. Med 4 guld- og 2 
bronzemedaljer, 9 A-finalepladser 
og 6 B-finalepladser, havde klart 
dokumenteret dansk svmmnings 
hmje stade. 

Nordiske 
Juniormesterskaber 
NJM blev afviklet den 7.-8. de- 
cember i Stockholm. Flere jydske 
sv~mmere ydede fremragende 
przstationer, således Thomas 
Kruger, Hjerting, der vandt 50 m 
fri, og Simon Bach, Thisted, der 
vandt 200 m brystsv~mning, men 
også Jesper Boye, Brmnderslev 
gjorde det godt med en 2. plads i 
100 m brystsvmmning. 

Bestyrelsen, marts 1992. Bagerst 5v.  Rent Mollei; Ulla Lundgaartl, Cornelius 
Berghoef, Torben Trangb~k  og Carl Kylling Olsen. Forest$v. Connie Schutt Niel- 
sen, Tonny Johansen, Knud Jorgensen (fbrmand), Pia Frilund Nielsen og Poul 
H0jbjerg. (Mangler, Hans Sorensen). 

Livredning 
Når folk i almindelighed hmrer ta- 
le om svmmning, forbinder de det 
oftest med konkurrenceidrzt, 
hvilket vel er ret naturligt, da det 
er det, der gennem medierne bli- 
ver synliggjort for offentligheden. 
Sv~mning er dog andet end kon- 
kurrencer. Med undtagelse af jog- 
gingsporten, er der sikkert ingen 
anden idrztsgren, der har så man- 
ge motionister som svmmmeidrzt- 
ten. Tusindevis af mennesker i al- 
le aldre kommer dagligt i de man- 
ge sv~mmehaller rundt om i lan- 
det, for ad den vej, at holde sig i 
form og styrke sit helbred. 
Sv~mmeidrzttens fornemste opga- 
ve har altid vzret, at så mange 
som muligt får l z r t  at svmmme, så 
de derved, i en given situation, 
ville vzre i stand til at redde sig 
selv. Bedre er det, hvis de gennem 
optrzning, bliver så gode s v ~ m -  
mere, at de også er istand til at 
hjzlpe andre i nmd. 
Unionen og dens foreninger har 
altid prioriteret livredningsarbej- 
det hmjt. Hvor h0j t, fremgår tyde- 
ligt ved det antal livredderprmver, 
der hvert år aflzgges. Fra man 
startede i 1917 og i årene frem til 
1941, blev der samlet aflagt 373 
livredderprmver. Tallet steg stmt 

op gennem årene, og i 1966 blev 
der på et år aflagt 309 livredder- 
prmver. Siden er udviklingen gået 
stzrkt, og tallet for 1991 er 2.223 
livredderprmver i Jylland alene. 
Det fortzller lidt om, hvor s e r i ~ s t  
der fra alle sider bliver arbejdet 
med livredningssagen. Den klub i 
hele landet, hvor der uddannes 
flest livreddere, er Aalborg S v ~ m -  
meklub. Æren herfor må tilskri- 
ves klubbens livredningsleder 
Bmrge Mikkelsen, som gennem 
hele livet har arbejdet utrztteligt 
for sagen. Hver l ~ r d a g  eftermid- 
dag, året rundt, finder man Bmrge 
i sv~mmehallen, hvor han under- 
viser og bedmmmer ved pr~veaf-  
lzggelser. Antallet af aflagte liv- 
redderprover i Aalborg, har i de 
sidste mange år ligge på mel- 
lem 250 og 300 pr. år. Mere end 
4.000 livredderbeviser bzrer Bmr- 
ges underskrift. Som påsk~nnelse 
for dette store arbejde, blev B ~ r g e  
i 1984 tildelt Dansk Livrednings 
Fonds hzderspris. 
Udviklingen fortsztter, også in- 
den for livredning. I foråret 1990 
udkom teoribogen om kystlivred- 
ning, skrevet af Arnth Nielsen, 
Aalborg og udgivet af DSLF og 
forlaget Moderne Svmmning. 
Med fremkomsten af denne teori- 
bog, begyndte også uddannelsen 



af kystlivredder, til gavn for hele 
det danske samfund. 

1992 og fremtiden 
Jydsk svnmning har siden midten 
af tredserne oplevet en fantastisk 
udvikling, der har givet os mange 
dejlige og spzndende oplevelser, 
og imponerende resultater for 
svnmmerne, såvel nationalt som 
internationalt. 
Det ser ud til, at denne gode ud- 
vikling fortsztter, så vi også frem- 
over vil kunne fryde os over akti- 

ves fine sportslige przstationer. 
Den fnrste store sportslige ople- 
velse får vi her til jubilzumsåret, 
når vi skal fnlge vore idrætsfolks 
kamp om de olympiske medaljer i 
Barcelona. Flere svnmmere er al- 
lerede udtaget, blandt dem de to 
europamestre Lars Snrensen og 
Gitta Jensen, men også Mette 
Nnrskov og Britta Vestergaard har 
chance for at komme med. 
Ser vi længere frem, står mange 
unge talentfulde svnmmere parat 
til at aflnse, når de "gamle holder 
op. Dette bekrzftes af de mange 

navne på jydske svnmmere, der fi- 
gurerer på DSLF's kandidatlister 
over junior- og ungdomsgrupper 
og ikke mindst af, at seks jydske 
talenter, Camilla Linkert, Aal- 
borg, Jesper Boye, Brnnderslev, 
Morten Stockholm, Silkeborg, Ni- 
kolai Boest, HEI, Simon Bach, 
Thisted og Thomas Kruger, SGI, 
har kvalificeret sig til optagelse på 
listen over OL-aspiranter 1996. 
Med unge talenter som disse og 
mange flere, vil jydsk svnmning 
fortsat kunne vzre med i teten af 
dansk svnmning. 

JSU's aeredsmedlemmer 
("Æredsmedlem" indstiftet 1974) 

Æredsmedlem nr. l. (udncevnt 1974). 

Poul Magelund, Haderslev. 
Medlem af JSU's bestyrelse fra november 1943. Beklædte posten som unionens nzst- 
formand i perioden 1943-1946. Valgtes til unionsformand i 1946 og fungerede på den- 
ne post i 28 år. Afgår efter eget nnske i 1974. 
Fungerede samtidigt som springleder og springinstruktnr ved mesteskaber og kurser. 

Æredsmedlem nr. 2. (udn~vnt  1980). 

Kai Holm, Viborg. 
Medlem af JSU's bestyrelse fra november 1967. Fungerede som livredningsleder i pe- 
rioden 1967-1974. Valgtes til unionsformand i 1974. Afgår i 1978 for at overtage po- 
sten som formand for Dansk Svnmme- og Livredningsforbund, og beklzder denne 
post frem til 1983. 
Vælges i 1984 til formand for Dansk Idrzts Forbund. 

Æredsmedlem nr. 3. (udncevnt 1983). 

Knud Jnrgensen, Århus. 
Medlem af JSU's bestyrelse fra november 1967. Unionens sekretzr i perioden 
1967-1984 og siden unionskontorets oprettelse ansvarlig for kontorets drift. 
Unionens nzstformand i årene fra 1984-1986. 
Vzelges til unionsformand i 1986, og er fortsat unionens forman her i jubilzumsåret. 

Æredsmedlem nr. 4. (udn~vnt  1986). 

Poul Mortensen, Aalborg. 
Medlem af JSU's bestyrelse fra november 1963. Unionens fnrste svnmmeleder, og 
fungerer på denne post fra 1963-1970. UddannelsCsleder i perioderne 1972-1974 og 
igen fra 1975-1978. 
Kasserer i uddannelsesudvalget fra 1978-1983. 
Unionens nzstformand i perioden 1983-1984. Vzlges i 1984 til unionsformand. Afgår 
efter eget nnske i 1986. 



V 

("Æredstegn" indstiftet 1948. Tildeles personer, der har ydet en s ~ r l i g  og 
betyningsfuld indsats for svsmmesporten i Jylland.) 

l948 
S. Mnller 
Alfred Mejling 
Alfred Pedersen 
Anton Snrensen 
Anne Marie Petersen 
F. Rittig 
K. Petersen 

Struer 
Kolding 
Aalborg 
Nnrrsundby 
Århus AGF 
Randers - Neptun 
Randers - Neptun 

1971 
Thora Christensen 
Birger Wittrup 
Curt Gerlach 

Struer 
0. Hurup 
Randers - Neptun 

1973 
Chr. Andersen (Mister) Århus 

1949 
Marie Andersen 
V. Jespersen 
A. F. Gundelach 

l974 
Gunnar Snrensen 
Birte Snrensen 

Århus - Speed 
Videbzek 
Vejle 

Aalborg 
Kolding 

1975 
Thorkild Hansen 
Carl Larsen 
Bnrge Mikkelsen 

1950 
Ditlev Pedersen 
Ove Johansen 

Esbjerg 
Silkeborg 
Aalborg 

Sæby 
Aalborg 

1951 
Kai Gerding 

1976 
Ole Lambert 
Knud Jnrgensen 

Vejle Kolding 
Århus - AGF 

1952 
J. Chr. Bach 
Emanuel Westphall 
Ejlert Lundeberg 

Frederikshavn 
Arhus - AGF 
Randers - Freja 

1979 
Lis Graugaard Christensen 
Mogens Kristiansen 

Århus - AGF 
Frederikshavn 

1955 
A. L. Andersen 

1980 
Axel thygesen 
Jnrn T~nnov  Nielsen 

Aulum Århus - AGF 
Århus - AGF 

1956 
Snren Snrensen 
Carl Laursen 

Struer 
Randers - Neptun 

1985 
Ella Jensen 
Peter Winter 

Bjerringbro 
Esbjerg 

1957 
Alfred Pedersen 
Svend K. Jensen 

Viborg 
Holstebro 

1986 
Svend Aage Madsen Vidbzek 

1960 
K. V. Mortensen 

1988 
Else Mortensen Århus - AGF Aalborg 

1963 
Mads Kierkegaard 

l990 
Arne Holdt Århus IHF Holstebro 

l964 
Erhard Jnrgensen Aalborg 

1967 
Bnrge Bnrgesen Århus - AGF 

l968 
Poul Magelund 
K. Overmark Larsen 
Erik Kjeldsen 
Bnrge Rosendahl 

Haderslev 
Herning 
yiborg 
Arhus - AGF 

1970 
Poul Mortensen Aalborg I 



JSU's bestyrelsesmedlemmer 
gennem 75 år 

Lovudvalg (bestyrelse) : 
Emaneuel Westphall 
Ejlert Lundberg 
Ernst Larsen 

Unionsformænd: 
Ejlert Lundberg 
P. Busch 
Ejlert Lundberg 
P. Busch 
Lauritz Jensen 
S. M ~ l l e r  
Poul Magelund 
Kai Holm 
J ~ r n  T~nnov  Nielsen 
Poul Mortensen 
Knud J~rgensen 

Århus 
Randers 
Århus 

Randers 
Århus 
Randers 
Århus 
Århus 
Struer 
Haderslev 
Viborg 
Århus 
Aalborg 
Århus 

Næstformænd: 
Aage Lausgaard Aalborg 
T h o r s ~ e  Århus 
Lauritz Jensen Århus 
K. Kristensen Aalborg 
S. M ~ l l e r  Struer 
K. Pedersen Randers 
Poul Magelund Haderslev 
Der blev ikke valgt nzstformznd i årene 
Poul Mortensen Aalborg 
Knud J~rgensen Århus 
Tonny Johansen Århus 

Sekretærer: 
Ejner Reinstrup 
Laurits Jensen 
Johannes Mortensen 
F. Plate 
Chas. Poulsen 
F. Plate 
E. Wittrup Nielsen 
Chas. Poulsen 
Axel Jacobsen 
Jeppe Toft 
K. M. Kristensen 
A. L. Andersen 
K. Overmark Larsen 
Knud J~rgensen 
Vagn Dalager 
Charlotte Nielsen 
Erik Olesen 
Cornelis Berghoef 

Århus 
Århus 
Århus 
Århus 
Århus 
Århus 
Århus 
Århus 
Århus 
Århus 
Struer 
Aulum 
Herning 
Arhus 
Fredericia 
Århus 
Århus 
Herning 

Okonomiledere ( f ~ r  1979 benævnet kasserer): 
A. Edelmann Horsens 
Ove Johansen Aalborg 
Erhard J~rgensen Aalborg 
Gunnar S~rensen  Aalborg 
J ~ r n  Tonnov Nielsen Århus 



J ~ r g e n  Rasmussen 
J ~ r n  T~nnov  Nielsen 
Frank Pape 
Birger Simonsen 
Pia Frilund Nielsen 

Sv~mmeledere: 
Poul Mortensen 
Birte S~rensen  
Jnrgen Dam Johansen 
Poul Hermann 
J ~ r g e n  Rasmussen 
Richard M ~ l l e r  
Poul H0j bjerg 

Pololedere: 
Hardy Laursen 
B ~ r g e  Justesen 
Bmge Rosendahl 
Ole Lambert 
J ~ r n  T ~ n n o v  Nielsen 
Werner Schwertfeger 
Svend Holm 
Claus Harring 
Torben Trangbzk 

Springledere: 
Axel Thygesen 
Hans Wolters 
Helge Larsen 
Axel Thygesen 
Carl Olsen 

Synkroledere: 
Lis Graugaard Christensen 
Anne-Brit Kvist Jensen 
Gert Jensen 
Ulla Lundgaard 

Livredningsledere: 
Karl M. Kristensen 
S. Mnller 
A. F. Gundelach 
Arne Nielsen 
Erik Kjeldsen 
Kai Holm 
J ~ r n  Thomsen 
Lissy Holm 
Agner Wilde 
Palle Juul Schmidt 

Uddannelsesledere ( f ~ r  1979 benævnt kursusledere): 
Ole Bjerregaard 
Poul Mortensen 
Cyril Bendixen 
Poul Mortensen 
Mogens Kristensen 
Inga J~rgensen 
Peter M ~ l l e r  Nielsen 
Hans S~rensen  

Aabybro 
Århus (Ekstraord.) 
Århus 
Aalborg 
Århus 

Aalborg 
Kolding 
Århus 
Århus 
Aabybro 
Thisted 
Aalborg 

Silkeborg 
Aalborg 
Århus 
Kolding 
Århus 
0stervrå 
Snnderborg 
Esbjerg 
Århus 

Århus 
Århus 
N~rresundby 
Århus 
Aalborg 

Århus 
Århus 
Århus 
Århus 

Struer 
S truer 
Vejle 
Viborg 
Viborg 
Viborg 
Herning 
Struer 
Hj~r r ing  
Aalborg 

Randers (kun få måneder) 
Aalborg 
Haderslev 
Aalborg 
Frederikshavn 
S~nderborg 
Holstebro 
Esbjerg 



Aktivitetsledere: 
Bjnrn Bech 
Connie Schutt Nielsen 

Bestyrelsesmedlemmer uden portfalje: 
H. Poulsen 
Niels Daugbjerg 
Alfred Pedersen 
Ulrich Smrensen 
K. Kristensen 
P. Pedersen 
L. Pedersen 

Århus 
Viborg 

Vejle 
Aalborg 
Aalborg 
Kolding 
Aalborg 
Randers 
Esbjerg 

Internationale Mesterskaber & Medaljer 
erobred af jydske svammer gennem 75 år 

Olympiske Lege 
1980 Susanne Nielsson AGF nr. 3 og bronze i 
1988 Benny Nielsen Aalborg nr. 2 og s0lv i 

Verdensmesterskaber 
1978 Susanne Nielsson AGF nr. 3 og bronze i 
1986 Benny Nielsen Aalborg nr. 3 og bronze i 
1991 Gitta Jensen SGI nr. 3 og bronze i 

Europæiske mesterskaber 
1938 Eva Arnth 
1977 Susanne Nielsson 
1985 Benny Nielsen 
1987 Benny Nielsen 
1987 Benny Nielsen 
1991 Lars S~rensen 
1991 Gitta Jensen 
1991 Gitta Jensen 
1991 Mette Nnrskov 

AGF nr. 1 og guld i 
AGF nr. 2 og s0lv i 
Aalborg nr. 2 og s0lv i 
Aalborg nr. 2 og snlv i 
Aalborg nr. 3 og bronze i 
Holstebro nr. 1 og guld i 
Hjerting nr. l og guld i 
Hjerting nr. 3 og bronze i 
SGI nr. 3 og bronze i 

Europæiske Juniormesterskaber 
1980 Bjarne Kragh Thisted nr. 1 og guld i 

Åbne Amerikanske Mesterskaber 
1986 Benny Nielsen Aalborg nr. 1 og guld i 
1986 Benny Nielsen Aalborg nr. 2 og s0lv i 
1987 Benny Nielsen Aalborg nr. 2 og s0lv i 
1992 Gitta Jensen Hjerting nr. 1 og guld i 
1992 Gitta Jensen Hjerting nr. 1 og guld i 
1992 Gitta Jensen Hjerting nr. 3 og bronze i 

100 m brystsvnmning 
200 m butterfly 

200 m brystsvnmning 
200 m butterfly 
4 x 200 m fri-svnmning 

4 x 100 m fri-svnmning 
200 m brystsvnmning 
200 m butterfly 
299 m butterfly 
100 m butterfly 
200 m medley 
4 x 200 m fri-svnmning 
4 x 100 m fri-snvmning 
4 x 100 m fri-svnmning 

100 m brystsvnmning 

200 yards butterfly 
100 yards butterfly 
200 yards butterfly 
100 m fri-svnmning 
200 m fri-svnmning 
50 m fri-svnmning 



Danske Mesterskaber 
erobret af jydske svommere ge 

Preben Bestle Århus Svnmme Club 
Preben Bestle Århus Svumme Club 
Preben Bestle Århus Svnmme Club 
Jens Lind Århus Svnmme Club 
Jens Lind Århus Svnmme Club 
Jens Lind Århus Svnmme Club 
Jens Lind Århus Svnmme Club 
Alfred Meiling Kolding Svmmmeklub 
Alfred Meiling Kolding Svnmmeklub 
Alfred Meiling Kolding Svnmmeklub 
Preben Bestle Århus Svnmme Club 
Alfred Meiling Kolding Svnmmeklub 
Oscar Ahlstrnm Århus Svnmme Club 
Ejnar Jnrgensen Randers Freja 
Ejnar Jnrgensen Randers Freja 
Arhus Svnmme Club 
Oscar Ahlstrnm Århus Svmmme Club 
Ejnar Jnrgensen Randers Freja 
Ejnar Jnrgensen Randers Freja 
Randers Freja 
Oscar Ahlstrnm Århus Svmmme Club 
Ejnar Jnrgensen Randers Freja 
Arhus Svnmme Club 
Oscar Ahlstrnm Århus Svnmme Club 
Ejnar Jnrgensen Randers Freja 
Randers Freja 
Oscar Ahlstrnm Århus Svmmme Club 
Oscar Ahlstrnm Århus Svmmme Club 
Anders Poulsen Randers Neptun 
Anders Poulsen Randers Neptun 
Fritze Nathansen Århus Gymnastikf. 
Fritze Nathansen Århus Gymnastikf. 
Fritze Nathansen Århus Gynmastikf. 
Vigga Esmann Århus Gymnastikf. 
Fritze Nathansen Århus Gymnastikf. 
Inga Snrensen Århus Gymnastikf. 
Fritze Nathansen Århus Gymnastikf. 
Viggo Esmann Århus Gymnastikf. 
Fritze Nathansen Århus Gymnastikf. 
Fritze Nathansen Århus Gymnastikf. 
Viggo Esmann Århus Gymnastikf. 
Nina Snrensen Århus Gymnastikf. 
Ninna Snrensen Århus Gymnastikf. 
Bmrge Petersen Århus Gymnastikf. 
Bnrge Petersen Århus Gymnastikf. 
Bnrge Petersen Århus Gymnastikf. 
Ninna Snrensen Århus Gymnastikf. 
Leo Nielsen Aalborg Svnmmeklub 
Leo Nielsen Aalborg Svnmmeklub 
Århus Gymnastikforenings kvinder 
Gudrun Godskesen - Yrsa Snnder 
Jonna Andersen - Jytte Laursen 
Ninna Snrensen Speed, Århus 
Leo Nielsen AalborgoSvnmmeklub 
Ninna Snrensen Speed, Arhus 
Birgit Schultz Århus Gymnastikf. 
Birgit Schultz Århus Gymnastikf. 
Henning Laursen Aulum Gymnastikf. 
Dorrit Kristensen Århus Gymnastikf. 
Dorrit Kristensen Århus Gymnastikf. 

100 m fri-svnmning 
100 m fri-svumning 
500 m fri-svnmning 
200 m brystsvnmning 
400 m brystsvnmning 
200 m brystsvnmning 
400 m brystsvnmning 
100 m fri-svnmning 
500 m fri-svmmning 
500 m fri-svnmning 
100 m fri-svnmning 
100 m fri-svomning 
200 m rygsvnmning 
200 m brystsvnmning 
400 m brystsvnmning 
3 x 100 m holdkapsvnmning 
200 m rygsvmmning 
200 m brystsvmmning 
400 m brystsvnmning 
3 x 100 m holdkapsvnmning 
200 m rygsvnmning 
200 m brystsvnmning 
3 x 100 m holdkapsvnmning 
200 m rygsvnmning 
200 m brystsvmmning 
3 x 100 m holdkapsvnmning 
200 m rygsvmmning 
200 m rygsvnmning 
200 m brystsvnmning 
200 m brystsvnmning 
100 m fri-svnmning 
100 m fri-svnmning 
50 m fri + 50 m bjergn. 
200 m brystsvnmning 
100 m fri-svnmning 
200 m brystsvnmning 
50 m fri + 50 m bjerg. 
200 m brystsvnmning 
100 m fri-svnmning 
50 m fri + 50 m bjerg. 
200 m brystsvnmning 
50 m fri + 50 m bjerg. 
50 m fri + 50 m bjerg. 
200 m fri-svnmning 
400 m fri-sv~mning 
1500 m fri-svnmning 
50 m fri + 50 m bjerg. 
100 m rygsvnmning 
100 m rygsvnmning 
4 x 50 m fri-svnmning 

50 m fri + 50 m bjerg. 
100 m rygsvnmning 
50 m fri + 50 m bjerg. 
50 m fri + 50 m bjerg. 
50 m fri + 50 m bjerg. 
50 m fri + 50 m bjerg. 
100 m brystsvnmning 
200 m brystsvnmning 



Birgit Schultz Nielsen Århus Gymnastikf. 
Rita Hansen Århus Gymnastikf. 
Rita Hansen Århus Gymnastikf. 
Gitte N n r b ~ g e  Århus Gymnastikforen. 
Gitte Nnrbnge Århus Gymnastikforen. 
Rita Hansen Århus Gymnastikforen. 
Århus Gymnastikforenings kvinder 
Rita Hansen - Dorrit Kristensen 
Bente Lis Jensen - Gitte Nqbnge 
Gitte Nnrbnrge Arhus Gymnastikforen. 
Gitte Nnrbnge Arhus Gymnastikforen. 
Dorrit Kristensen Århus Gymnastikforen. 
Dorrit Kristensen Århus Gymnastikforen. 
Rita Hansen Århus Gymnastikforen. 
Arhus Gymnastikforenings kvinder 
Bente Lis Jensen - Dorrit Kristensen 
Rita Hansen - Gitte Nnrbnge 
Rita Hansen Arhus Gymnastikforen. 
Rita Hansen Arhus Gymnastikforen. 
Bent Kvist Jensen Arhus 1900 
Kolding Svnmme Klubs kvinder 
Inge Rasmussen - Inger Pnrksen 
Britta Pedersen - Birthe Sntensen 
Rita Hansen Arhus Gymnastikforen. 
Bent Kvist Jensen Arhus 1900 
Britta Pedersen Kolding S v ~ m m e  Klub 
Rita Hansen Århus Gymnastikforen. 
Britta Pedersen Kolding S v ~ m m e  Klub 
Britta Pedersen Kolding Svumme Klub 
Kolding Svnmme Klubs kvinder 
Inge Rasmussen - Britta Pedersen 
Lene Nordenbæk - Ella Madsen 
Poul H~jbjerg  Aalborg Svnmmeklub 
Århus Gymnastikforenings mænd 
Ejvind Pedersen - Kurt Rasmussen 
Jnrn Nielsen - Niels Harving 
Inge Rasmussen Kolding S v ~ m m e  Klub 
Inge Rasmussen Kolding Svnmme Klub 
Anne Marie Rasmussen Randers Neptun 
Britta Pedersen Kolding Svnmme Klub 
Kolding S v ~ m m e  Klubs kvinder 
Inge Rasmussen - Britta Pedersen 
Lene Nordenbzk - Birthe Snrensen 
Kurt Rasmussen Århus Gymnastikforen. 
Kurt Rasmussen Århus Gymnastikforen. 
Århus Gymnastikforenings mænd 
Ejvind Pedersen - Kurt Rasmussen 
Jnrn Tnnnov Nielsen - Preben Hansen 
Allan Skærbæk Nielsen Viborg Svnmmeklub 
Anne Marie Rasmussen Randers Neptun 
Esbjerg Sv~mmeklubs kvinder 
Karin Enevoldsen - Karla Enevoldsen 
Birgit Jacobsen - Janne Kudsk 
Randers Svnmmeklub Neptuns kvinder 
Birgit @rum - Solveig Schmidt 
Anne Marie Rasmussen - Vibeke Andersen 
Ejvind Pedersen Århus Gymnastikforen. 
Ejvind Pedersen Arhus Gymnastikforen. 
Ejvind Pedersen Arhus Gymnastikforen. 
Kurt Rasmussen Århus Gymnastikforen. 
Kurt Rasmussen Århus Gymnastikforen. 
Ejvind Pedersen Århus Gymnastikforen. 
Poul Olesen Esbjerg Sv~mmeklub 

50 m fri + 50 m bjerg. 
50 m fri + 50 m bjerg. 
50 m fri + 50 m bjerg. 
400 m fri-sv~mning 
800 m fri-svnmning 
50 m fri + 50 m bjergn. 
4 x 100 m medley 

400 m fri-svnmning 
800 m fri-svnmning 
100 m brystsv~mning 
200 m brystsvnmning 
50 m fri + 50 m bjergn. 
4 x 100 m medley 

50 m fri + 50 m bjergn. 
50 m fri + 50 m bjergn. 
50 m fri + 50 m bjergn. 
4 x 100 m medley 

50 m fri + 50 m bjergn. 
50 m fri + 50 m bjergn. 
200 m brystsvnmning 
50 m fri + 50 m bjergn. 
100 m brystsvnmning 
200 m brystsvnmning 
4 x 100 m medley 

50 m fri + 50 m bjergn. 
4 x 100 m medley 

100 m rygsvnmning 
200 m rygsvnmning 
100 m brystsvnmning 
200 m brystsv~mning 
4 x 100 m medley 

100 m brystsvnmning 
200 m brystsvnmning 
4 x100 m medley 

50 m fri + 50 m bjergn. 
200 m brystsvnmning 
4 x 100 m fri-svnmning 

4 x 100 m medley 

100 m fri-svnmning 
200 m fri-svnmning 
400 m fri-svnmning 
100 m brystsvnmning 
200 m brystsvnmning 
200 m rygsv~mning 
50 m fri + 50 m bjergn. 



1968 Århus Gymnastikforenings mænd 
Ejvind Pedersen - Kurt Rasmussen 
Jnrn Tnnnov Nielsen - Peter Bnrgesen 

1969 Lisbeth Juhl Kolding Svnmme Klub 
Århus Gymnastikforenings kvinder 
Annegrethe Nielsen - Pia Holdt 
Jeanette Mikkelsen - Susanne 0rnstrnm 
Ejvind Pedersen Arhus Gymnastikforen. 
Ejvind Pedersen Århus Gymnastikforen. 
Ejvind Pedersen Århus Gymnastikforen. 
Ejvind Pedersen ~ r h u s  Gymnastikforen. 
Kurt Rasmussen Arhus Gymnastikforen. 
Kurt Rasmussen Århus Gymnastikforen. 
Ejvind Pedersen Århus Gymnastikforen. 
Ejvind Pedersen Århus Gymnastikforen. 
Ejvind Pedersen Århus Gymnastikforen. 
Ejvind Pedersen Århus Gymnastikforen. 
Århus Gymnastikforenings mænd 
Ejvind Pedersen - Kurt Rasmussen 
Jnrn Tnnnow Nielsen - Peter Bnrgesen 
Poul Olesen Esbjerg Svnmmeklub 

1970 Jeanette Mikkelsen Århus Gymnastikforen. 
Jeanette Mikkelsen Århus Gymnastikforen. 
Århus Gymnastikforenings kvinder 
Susanne 0rnstrnm - Ilse Nielsen 
Jannie Peitersen - Jeanette Mikkelsen 
Ove Kath Haderslev Svnmmeklub 
Klaus Petersen Brnnderslev Svnmmeklub 
Klaus Petersen Br~nderslev Svnmmeklub 
Lars Bnrgesen Århus Gymnastikforen. 
Lars Bnrgesen Århus Gymnastikforen. 
Haderslev Svnmmeklubs mxnd 
Flemming Jensen - Ove Kath 
Svend Lynge Petersen - Erik H. Nissen 
Århus Gymnastikforenings mxnd 
Lars Bnrgesen - Kurt Rasmussen 
Jnrn Tnnnow Nielsen - Peter B~rgesen 
Poul Olesen Esbjerg Svnmmeklub 

1971 Kirsten Campbell Randers Neptun 
Lone Mortensen Aalborg Svnmmeklub 
Lone Mortensen Aalborg Svnmmeklub 
Kirsten Campbell Randers Neptun 
Kirsten Campbell Randers Neptun 
Kirsten Campbell Randers Neptun 
Kirsten Campbell Randers Neptun 
Lisbeth Juhl Kolding Svnmmeklub 
Peter Bnrgesen Århus Gymnastikforen. 
Erik H. Nissen Haderslev Svnmmeklub 
Klaus Petersen Brnnderslev Svnmmeklub 
Karl Chr. Koch Haderslev Svnmmeklub 
Lars Bnrgesen Arhus Gymnastikf. 
Lars Bnrgesen Århus Gymnastikf. 
Lars Bnrgesen Århus Gymnastikf. 
Finn Hartvig Nielsen Haderslev Svnmmeklub 

1972 Kirsten Campbell Randers Neptun 
Kirsten Campbell Randers Neptun 
Kirsten Mnller Aalborg Svnmmeklub 
Lone Mortensen Aalborg Svnmmeklub 
Lone Mortensen Aalborg Svnmmeklub 
Kirsten Campbell Randers Neptun 
Kirsten Campbell Randers Neptun 
Randers Svnmmeklub Neptuns kvinder 
Susanne Ditlev - Kirsten Hansen 
Jeanette Mikkelsen - Kirsten Campbell 

4 x 100 m medley 

50 m fri + 50 m bjergn. 
4 x 100 fri-svnmning 

100 m fri-svnmning 
200 m fri-svnmning 
400 m fri-svnmning 
1500 m fri-svnmning 
100 m brystsvnmning 
200 m brystsvnmning 
100 m ryg-svnmning 
200 m ryg-svnmning 
200 m indiv. medley 
400 m indiv. medley 
4 x 100 m medley 

50 m fri + 50 m bjergn. 
100 m fri-svnmning 
200 m fri-svnmning 
4 x 100 m medley 

1500 m fri-svnmning 
100 m brystsvnmning 
200 m brystsvnmning 
100 m rygsvnmning 
200 m rygsvnmning 
4 x100 m fri-svnmning 

4 x 100 m medley 

50 m fri + 50 m bjergn. 
100 m fri-svnmning 
100 m rygsv~mning 
200 m rygsvnmning 
100 m butterfly 
200 m butterfly 
200 m indiv. medley 
400 m indiv. medley 
50 m fri + 50 m bjergn. 
100 m fri-svnmning 
200 m fri-svnmning 
100 m brystsvnmning 
200 m brystsvnmning 
100 m rygsvnmning 
200 m rygsvnmning 
200 m indiv. medley 
50 m fri + 50 m bjerg. 
100 m fri-svnmning 
100 m butterfly 
200 m butterfly 
100 m rygsvnmning 
200 m rygsvnmning 
200 m indiv. medley 
400 m indiv. medley 
4 x 100 m fri-svnmning 



1972 Randers Svnmmeklub Neptuns kvinder 
Jeanette Mikkelsen - Jonna Frandsen 
Kirsten Campbell - Kirsten Hansen 
Eirk H. Nissen Haderslev Svnmmeklub 
Erik H. Nissen Haderslev Svnmmeklub 
Ejvind Pedersen Randers Neptun 
Ejvind Pedersen Randers Neptun 
Karl Chr. Koch Haderslev Svnmmeklub 
Karl Chr. Koch Haderslev Svnmmeklub 
Erik H. Nissen Haderslev Svnmmeklub 
Erik H. Nissen Haderslev Svnmmeklub 
Ejvind Pedersen Randers Neptun 
Ejvind Pedersen Randers Neptun 
Ejvind Pedersen Randers Neptun 
Lars Bnrgesen Arhus Gymnastikf. 
Haderslev Svcimmeklubs mznd 
Torben Zerlang - Robert Weitling 
Kars Chr. Koch - Erik H. Nissen 
Finn Hartvig Nielsen Århus Gymnastikf. 

1973 Birgit Rasmussen Aalborg Svcimmeklub 
Grete M. Nielsen Haderslev Svnmmeklub 
Bente Nnrgaard Haderslev Svnmmeklub 
Bente Nnrgaard Haderslev Svnmmeklub 
Aalborg Svcimmeklubs kvinder 
Anni Andersen - Anne Simonsen 
Birgit Rasmussen - Vivi Hardgrib 
Ejvind Pedersen Skovbakken, Århus 
Henrik Rasmussen Aalborg Svcimmeklub 
Henrik Rasmussen Aalborg Svcimmeklub 
Karl Chr. Koch Haderslev Svnmmeklub 
Karl Chr. Koch Haderslev Svnmmeklub 
Ejvind Pedersen Skovbakken, Århus 
Torben Zerlang Haderslev Svnmmeklub 
Snren W. Larsen Aalborg Svcimmeklub 
Snren W. Larsen Aalborg Svcimmeklub 
Haderslev Svcimmeklubs mznd 
Torben Zerlang - Karl Chr. Koch 
Robert Weitling - Erik H. Nissen 
Haderslev Svnmmeklubs mznd 
Torben Zerlang - Karl Chr. Koch 
Bnrge Koch - Erik H. Nissen 
Finn Hartvig Nielsen Skovbakken, Århus 

1974 Ingemarie Christensen Haderslev Svcimmeklub 
Ingemarie Christensen Haderslev Svnmmeklub 
Grete M. Nielsen Haderslev Svnmmeklub 
Susanne Nielsson Arhus Gymnastikf. 
Susanne Nielsson Århus Gymnastikf. 
Birgit Rasmussen Aalborg Svnmmeklub 
Grete M. Nielsen Haderslev Svnmmeklub 
Susanne Nielsson Århus Gymnastikf. 
Aalborg Svnmmeklubs kvinder 
Vivi Hardgrib - Birgit Rasmussen 
Mette Olsson - Vivi Nielsen 
Aalborg Svnmmelubs kvinder 
Mette Olsson - Anne Simonsen 
Birgit Rasmussen - Vivi Hardgrib 
Ejvind Pedersen Skovbakken, Århus 
Henrik Rasmussen Aalborg Svnmmeklub 
Henrik Rasmussen Aalborg Svnmmeklub 
Karl Chr. Koch Haderslev Svnmmeklub 
Jan Glerup Randers Neptun 
Ejvind Pedersen Skovbakken, Århus 

4 x 100 m medley 

100 m fri-svnmning 
200 m fri-svnmning 
400 m fri-svnmning 
1500 m fri-svnmning 
100 m brystsvnmning 
200 m brystsvnmning 
100 m butterfly 
200 m butterfly 
100 m rygsvnmning 
200 m rygsvnmning 
200 m indiv. medley 
400 m indiv. medley 
4 x 100 m medley 

50 m fri + 50 m bjerg. 
100 m butterfly 
200 m butterfly 
100 m rygsvnmning 
200 m rygsvnmning 
4 x 100 m medley 

100 m fri-svnmning 
400 m fri-svnmning 
1500 m fri-svnmning 
100 m brystsvnmning 
200 m brystsvnmning 
100 m rygsvnmning 
200 m rygsvnmning 
200 m indiv. medley 
400 m indiv. medley 
4 x 100 m medley 

4 x 200 m fri-svcimning 

50 m fri + 50 m bjerg. 
200 m fri-svnmning 
400 m fri-svnmning 
800 m fri-svcimning 
100 m brystsvnmning 
200 m brystsvnmning 
100 m butterfly 
200 m butterfly 
200 m indiv. medley 
4 x 100 m fri-svnmning 

4 x 100 m medley 

100 m fri-svnmning 
200 m fri-svnmning 
400 m fri-svnmning 
100 m brystsvnmning 
200 m brystsvnmning 
100 m rygsvnmning 



1974 Ejvind Pedersen Skovbakken, Århus 
Henrik Rasmussen Aalborg Svnmmeklub 
Snren W. Larsen Aalborg Svnmmeklub 
Aalborg Svnmmeklubs mznd 
Jens Brnnnum - Nils Rasmussen 
Snren W. Larsen - Henrik Rasmussen 

1975 Susanne Nielsson Arhus Gymnastikf. 
Susanne Nielsson Århus Gymnastikf. 
Grete M. Nielsen Haderslev Svnmmeklub 
Susanne Nielsson Århus Gymnastikf. 
Susanne Nielsson Århus Gymnastikf. 
Susanne Nielsson Århus Gymnastikf. 
Susanne Nielsson Århus Gymnastikf. 
Susanne Nielsson Århus Gymnastikf. 
Henrik Rasmussen Aalborg Svnmmeklub 
Henrik Rasmussen Aalborg Svnmmeklub 
Henrik Rasmussen Aalborg Svnmmeklub 
Jens B r ~ n n u m  Aalborg Svnmmeklub 
Karl Chr. Koch Haderslev Svnmmeklub 
Jan Glerup Randers Neptun 
Ejvind Pedersen Skovbakken, Arhus 
Ejvind Pedersen Skovbakken, Århus 
Henrik Rasmussen Aalborg Sv~mmeklub 
Henrik Rasmussen Aalborg Svnmmeklub 
Aalborg Svnmmeklubs mznd 
Snren W. Larsen - Jens Brnnnum 
Nils Rasmussen - Henrik Rasmussen 
Aalborg Svnmmeklubs mznd 
Snren W. Larsen - Nils Rasmussen 
Jens Brnnnum - Henrik Rasmussen 
Aalborg Svnmmeklubs mznd 
Snren W. Larsen - Jens Brnnnum 
Niels Rasmussen - Henrik Rasmussen 

1976 Ellen Siig Christensen Arhus Gymnastikf. 
Ellen Siig ~hristensenÅrhus Gymnastikf. 
Birgit Rasmussen Aalborg Svnmmeklub 
Ellen Siig Christensen Arhus Gymnastikf. 
Jens Brnnnum Aalborg Svnmmeklub 
Jens Brnnnum Aalborg Svnmmeklub 
Jens Brnnnum Aalborg Svnmmeklub 
Henrik Rasmussen Aalborg Svnmmeklub . 
Niels Mortensen Herning Gymnastikf. 
Henrik Rasmussen Aalborg Svnmmeklub 
Ejvind Pedersen Skovbakken, Århus 
Henrik Rasmussen Aalborg Sv~mmeklub 
Aalborg Svnmmeklubs mznd 
Snren W. Larsen - Nils Rasmussen 
Jens B r ~ n n u m  - Henrik Rasmussen 
Aalborg Svnmmeklubs mznd 
Henrik Rasmussen - Snren W. Larsen 
Nils Rasmussen - Jens Brnnnum 
Aalborg Svnmmeklubs mznd 
Henrik Rasmussen - Snren W. Larsen 
Nils Rasmussen - Jens B r ~ n n u m  

1977 Lone Jensen Aalborg Svnmmeklub 
Susanne Nielsson Århus Gymnastikf. 
Susanne Nielsson Århus Gymnastikf. 
Susanne Nielsson Århus Gymnastikf. 
Susanne Nielsson Århus Gymnastikf. 
Susanne Nielsson Århus Gymnastikf. 
Susanne Nielsson Århus Gymnastikf. 
Susanne Nielsson Århus Gymnastikf. 

200 m rygsvnmning 
200 m indiv. medley 
400 m indiv. medley 
4 x 200 m fri-svnmning 

200 m fri-svnmning 
400 m fri-svnmning 
800 m fri-sv~mning 
100 m brystsvnmning 
200 m brystsvnmning 
200 m butterfly 
200 m indiv. medley 
400 m indiv. medley 
100 m fri-svnmning 
200 m fri-svnmning 
400 m fri-sv~mning 
1500 m fri-svnmning 
100 m brystsvnmning 
200 m brystsv~mning 
100 m rygsvnmning 
200 m rygsvnmning 
200 m indiv. medley 
400 m indiv. medley 
4 x 100 m fri-svnmning 

4 x 100 m medley 

4 x 200 m fri-svnmning 

100 m brystsvnmning 
200 m brystsvnmning 
200 m butterfly 
200 m indiv. medley 
200 m fri-svnmning 
400 m fri-svnmning 
1500 m fri-svnmning 
100 m brystsvnmning 
200 m brystsvnmning 
100 m butterfly 
100 m rygsvnmning 
200 m indiv. medley 
4 x 100 m fri-svnmning 

4 x 100 m medley 

4 x 200 m fri-svnmning 

100 m fri-svnmning 
200 m fri-svnmning 
400 m fri-svnmning 
800 m fri-svnmning 
100 m brystsv~mning 
200 m brystsv~mning 
100 m butterfly 
200 m butterfly 



1977 Gerd Laursen Skovbakken, Århus 
Gerd Laursen Skovbakken, Århus 
Susanne Nielsson Århus Gymnastikf. 
Susanne Nielsson Århus Gymnastikf. 
Arhus Gymnastikforenings kvinder 
Lisbeth Nielsen - Lisbeth Olsen 
Susanne Niellson - Tenna Ejstrup 
Jens Brnnnum Aalborg Svnmmeklub 
Jens Brnnnum Aalborg Svnmmeklub 
Jens Brnnnum Aalborg Svnmmeklub 
Niels Mortensen Herning Gymnastikf. 
Henrik Rasmussen Aalborg Svnmmeklub 
Henrik Rasmussen Aalborg Svnmmeklub 
Nils Rasmussen Aalborg Svnmmeklub 
Aalborg Svnmmeklubs mznd 
Henrik Rasmussen - Snren W. Larsen 
Nils Rasmussen - Jens Brnnnum 
Aalborg Svnmmeklubs mznd 
Henrik Rasmussen - Snren W. Larsen 
Nils Rasmussen - Jens B r ~ n n u m  
Aalborg Svnmmeklubs mznd 
Henrik Rasmussen - Snren W. Larsen 
Nils Rasmussen - Jens Brnnnum 

1978 Margareta Maunsbach Skovbakken, Århus 
Margareta Maunsbach Skovbakken, Århus 
Susanne Nielsson Århus Gymnastikf. 
Susanne Nielsson Århus Gymnastikf. 
Lisbeth Kristiansen Viborg Svnmmeklub 
Susanne Nielsson Århus Gymnastikf. 
Lisbeth Nielsen Århus Gymnastikf. 
Susanne Nielsson Århus Gymnastikf. 
Susanne Nielsson Århus Gymnastikf. 
Henrik Rasmussen Aalborg Svnmmeklub 
Jens Brnnnum Aalborg Svnmmeklub 
Morten Hausborg Randers Neptun 
Morten Hausborg Randers Neptun 
Jasper Nordsted-Jnrgensen Aalborg Svnmmeklub 
Niels Mortensen Skovbakken, Århus 
Henrik Rasmussen Aalborg Svnmmeklub 
Aalborg Svnmmeklubs mznd 
Jens Brnnnum - Jasper Nordsted-Jnrgensen 
Lars Holst - Henrik Rasmussen 
Aalborg Svnmmeklubs mznd 
Jens Brnnnum - Henrik Rasmussen 
Nils Rasmussen - Jasper Nordsted-Jnrgensen 
Aalborg Svnmmeklubs mznd 
Jens Brnnnum - Jasper Nordsted-Jnrgensen 
Nils Rasmussen - Henrik Rasmussen 

1979 Susanne Nielsson Arhus Gymnastikf. 
. Susanne Nielsson Århus Gymnastikf. 

Susanne Nielsson Århus Gymnastikf. 
Susanne Nielsson Århus Gymnastikf. 
Susanne Nielsson Århus Gymnastikf. 
Susanne Nielsson Århus Gymnastikf. 
Skovbakkens kvinder, Århus 
Gerd Laursen - Susanne Nielsson 
Margareta Maunsbach - Lene Nnrbnge 
Morten Hausborg Randers Neptun 
Morten Hausborg Randers Neptun 
Niels Mortensen Herning Gymnastikfor. 
Niels Mortensen Herning Gymnastikfor. 
Even F. Magnussen Århus Gymnastikfor. 
Arhus Gymnastikforenings mznd 
Peter Agger - Even F. Magnussen 
Henrik Larsen - Poul J. Brinck 

100 m rygsvnmning 
200 m rygsvnmning 
200 m indiv. medley 
400 m indiv. medley 
4 x 100 m medley 

200 m fri-svnmning 
400 m fri-svnmning 
1500 m fri-svnmning 
200 m brystsvnmning 
200 m rygsvnmning 
200 m indiv. medley 
400 m indiv. medley 
4 x 100 m fri-svnmning 

4 x 100 m medley 

4 x 200 m fri-svnmning 

400 m fri-svnmning 
800 m fri-svnmning 
100 m brystsvnmning 
200 m brystsvnmning 
100 m butterfly 
200 m butterfly 
200 m rygsvnmning 
200 m indiv. medley 
400 m indiv. medley 
100 m fri-svnmning 
200 m fri-svnmning 
400 m fri-svnmning 
1500 m fri-svnmning 
100 m brystsvnmning 
200 m brystsvnmning 
100 m rygsvnmning 
4 x 100 m fri-svumning 

4 x 100 m medley 

4 x 200 m fri-svnmning 

100 m brystsvnmning 
200 m b r y s t s v ~ ~ n i n g  
100 m butterfly 
200 m butterfly 
200 m indiv. medley 
400 m indiv. medley 
4 x 100 m medley 

200 m fri-svnmning 
400 m fri-svnmning 
100 m brystsvnmning 
200 m brystsvnmning 
400 m indiv. medley 
4 x 200 m fri-svnmning 



1980 Mette Christensen Aalborg Svnmmeklub 
Mette Christensen Aalborg Svnmmeklub 
Mette Christensen Aalborg Svnmmeklub 
Mette Christensen Aalborg Svnmmeklub 
Susanne Nielsson Århus Gymnastikf. 
Susanne Nielsson Århus Gymnastikf. 
Susanne Nielsson Århus Gymnastikf. 
Susanne Nielsson Århus Gymnastikf. 
Susanne Nielsson Århus Gymnastikf. 
Susanne Nielsson Århus Gymnastikf. 
Arhus Gymnastikforenings kvinder 
Lisbeth Nielsen - Lisbeth Kristiansen 
Lotte Nielsen - Susanne Nielsson 
Arhus Gymnastikforenings kvinder 
Lisbeth Nielsen - Susanne Nielsson 
Lisbeth Kristiansen - Lotte Nielsen 
Niels Mortensen Herning Gymnastikf. 
Per Clausen Szdding-Guldager IF 
Jon Hestoy Århus Gymnastikf. 
Henrik Holdt Skovbakken, Århus 
Ole Glzsner Århus Gymnastikf. 
Ole Glæsner Århus Gymnastikf. 

1981 Mette Christensen Aalborg Svnmmeklub 
Mette Christensen Aalborg Svnmmeklub 
Mette Christensen Aalborg Svnmmeklub 
Susanne Nielsson Århus Gymnastikf. 
Susanne Nielsson Århus Gymnastikf. 
Lisbeth Kristiansen Århus Gymnastikf. 
Mette Bregner Jensen Aalborg Svnmmeklub 
Susanne Nielsson Århus Gymnastikf. 
Mette Christensen Aalborg Svnmmeklub 
Århus Gymnastikforenings kvinder 
Lisbeth Nielsen - Susanne Nielsson 
Lisbeth Kristiansen - Lotte Nielsen 
Morten Hausborg Randers Neptun 
Morten hausborg Randers Neptun 
Jon Hestoy Århus Gymnastikf. 
Per Clausen Szdding-Guldager IF 
Jon Hestoy Århus Gymnastikf. 
Henrik Holdt Idr. Hasle-Fuglebakken 
Jon Hestoy Århus Gymnastikf. 

1982 Mette Christensen Aalborg Svnmmeklub 
Susanne Nielsson Århus Gymnastikf. 
Susanne Nielsson Århus Gymnastikf. 
Susanne Nielsson Århus Gymnastikf. 
Susanne Nielsson Århus Gymnastikf. 
Susanne Nielsson Århus Gymnastikf. 
Morten Hausborg Randers Neptun 
Morten Hausborg Randers Neptun 
Morten Hausborg Randers Neptun 
Arne Snrensen Holstebro Svnmme Club 
Bo Larsen Holstebro Svnmme Club 
Benny Nielsen Aalborg Svnmmeklub 
Benny Nielsen Aalborg Svnmmeklub 
Jens Mikkelsen S-68, Hjnrring 

1983 Mette Christensen Aalborg Svnmmeklub 
Mette Christensen Aalborg Svnmmeklub 
Lotte Simonsen Aalborg Svnmmeklub 
Lotte Simonsen Aalborg Svnmmeklub 
Mette Bregner Jensen Aalborg Svnmmeklub 
Helle Andreasen Randers Neptun 
Maj-Brit Schutt Sædding-Guldager IF 

100 m fri-svnmning 
200 m fri-svnmning 
400 m fri-svnmning 
800 m fri-svnmning 
100 m brystsvamning 
200 m brystsvnmning 
100 m butterfly 
200 m butterfly 
200 m indiv. medley 
400 m indiv. medley 
4 x 100 m fri-svnmning 

4 x 100 m medley 

100 m brystsvnmning 
200 m brystsvnmning 
200 m butterfly 
200 m rygsvnmning 
200 m indiv. medley 
100 m fri-svnmning 
100 m fri-svnmning 
200 m fri-svnmning 
400 m fri-svnmning 
100 m brystsvnmning 
200 m brystsvnmning 
100 m butterfly 
200 m butterfly 
200 m indiv. medley 
400 m indiv. medley 
4 x 100 m medley 

200 m fri-svnmning 
400 m fri-svnmning 
1500 m fri-svnmning 
200 m brystsvnmning 
200 m butterfly 
200 m rygsvnmning 
400 m indiv. medley 
100 m fri-svnmning 
100 m brystsvnmning 
200 m brystsvnmning 
100 m butterfly 
200 m indiv. medley 
400 m indiv. medley 
200 m fri-svnmning 
400 m fri-svnmning 
1500 m fri-svnmning 
200 m brystsvnmning 
200 m butterfly 
200 m rygsvnmning 
400 m indiv. medley 
50 m fri + 50 m bjerg. 
100 m fri-svnmning 
200 m fri-svnmning ' 
100 m brystsvnmning 
200 m brystsvnmning 
200 m butterfly 
200 m rygsvnmning . 
200 m indiv. medley 



1983 Aalborgt Svnmmeklubs kvinder 
Heidi Holm - Lotte Simonsen 
Lene Tranholm - Mette Christensen 
Stina Brzdholt S-68, Hjnrring 
Claus Z. Hansen Århus Gymnastikf. 
Claus Z. Hansen Århus Gymnastikf. 
Bjarne Kragh Thisted Svumme Klub 
Bjarne Kragh Thisted Svnmme Klub 
Benny Nielsen Aalborg Svnmmeklub 
Benny Nielsen Aalborg Svnmmeklub 
Benny Nielsen Aalborg Svnmmeklub 
Arhus Gymnastikforenings mznd 
Claus Z. Hansen - Lars Bo Jnrgensen 
Morten Hauberg - Claus Kiim 

1984 Anette M. Jnrgensen Thisted Svnmme Klub 
Mai-Brit Schutt Szdding-Guldager IF 
Mai-Brit Schutt Sædding-Guldager IF 
Lotte Simonsen Aalborg Svnmmeklub 
Lise Nnrbnge Skovbakken, Århus 
Anette M. Jnrgensen Thisted Svnmme Klub 
Helle Andreasen Randers Neptun 
Helle Andreasen Randers Neptun 
Mai-Brit Schutt Szdding-Guldager IF 
Mai-Brit Schutt Szdding-Guldager IF 
Aalborg Svnmmeklubs kvinder 
Hanne Andersen - Lotte Simonsen 
Lene Tranholm - Anja Christensen 
Claus Z. Hansen Århus Gymnastikf. 
Claus Z. Hansen Århus Gymnastikf. 
Benny Nielsen Aalborg Svnmmeklub 
Arne Snrensen Holstebro Svnmme Club 
Arne Snrensen Holstebro Svnmme Club 
Benny Nielsen Aalborg Svnmmeklub 
Benny Nielsen Aalborg Svnmmeklub 
Benny Nielsen Aalborg Svnmmeklub 
Benny Nielsen Aalborg Svnmmeklub 
Benny Nielsen Aalborg Svnmmeklub 
Holstebro Svnmmeklubs mznd 
Lars Snrensen - Arne Snrensen 
Jan Larsen - Karsten Kammer 
Aalborg Svnmmeklubs mznd 
Carsten Andersen - Klaus Nisse 
Snren Mikkelsen - Benny Nielsen 
Jens Mikkelsen S-68, Hjnrring 

1985 Anette M. Jnrgensen Thisted Svnmme Klub 
Annette M. Jurgensen Thisted Svnmme Klub 
Signe H. Rasmussen Aalborg Svnmmeklub 
Annette H. Jnrgensen Thisted Svnmme Klub 
Helle Andreasen Randers Neptun 
Helle Andreasen Randers Neptun 
Mai-Brit Schutt Szdding-Guldager IF 
Lenette Nielsen Fredericia KFUM 
Aalborg Svnmmeklubs kvinder 
Hanne Andersen - Lotte Simonsen 
Birgit Jeppesen - Anja Christensen 
Claus Z. Hansen Arhus Gymnastikf. 
Claus Z. Hansen Århus Gymnastikf. 
Arne Snrensen Holstebro Svnmme Club 
Arne Snrensen Holstebro Svnmme Club 
Benny Nielsen Aalborg Svnmmeklub 
Benny Nielsen Aalborg Svnmmeklub 
Lars Snrensen Holstebro Svnmme Club 

4 x 100 m medley 

50 m fri + 50 m bjerg. 
400 m fri-svnmning 
1500 m fri-svnmning 
100 m brystsvnmning 
200 m brystsvnmning 
100 m rygsvnmning 
200 m rygsvnmning 
400 m indiv. medley 
4 x 200 m fri-svnmning 

200 m fri-svnmning 
400 m fri-svnmning 
800 m fri-svnmning 
200 m brystsvnmning 
100 m butterfly 
200 m butterfly 
100 m rygsvnmning 
200 m rygsvnmning 
200 m indiv. medley 
400 m indiv. medley 
4 x 100 m medley 

200 m fri-svnmning 
400 m fri-svnmning 
1500 m fri-svnmning 
100 m brystsvnmning 
200 m brystsvnmning 
100 m butterfly 
200 m butterfly 
100 m rygsvnmning 
200 m indiv. medley 
400 m indiv. medley 
4 x 100 m medley 

4 x 200 m fri-svnmning 

50 m fri + 50 m bjerg. 
100 m fri-svnmning 
200 m fri-svnmning 
200 m brystsvnmning 
200 m butterfly 
100 m rygsvnmning 
200 m rygsvnmning 
200 m indiv. medley 
400 m indiv. medley 
4 x 100 m medley 

400 m fri-svnmning 
1500 m fri-svnmning 
100 m brystsvnmning 
200 m brystsvnmning 
100 m butterfly 
200 m butterfly 
100 m rygsvnmning 



Lars Snrensen Holstebro Svumme Club 
Benny Nielsen Aalborg Svnmmeklub 
Aalborg Svnmmeklubs mænd 
Klaus Nisse - Henrik Boholm 
Snren Mikkelsen - Benny Nielsen 
Holstebro Svnmme Clubs mænd 
Lars Snrensen - Arne Snrensen 
Jan Larsen - Torsten Petersen 
Holstebro Svnmme Clubs mænd 
Jan Larsen - Lars Snrensen 
Kurt Laursen - Arne Snrensen 

1986 Annette M. Jnrgensen Thisted Svnmme Klub 
Annette M. Jnrgensen Thisted Svnmme Klub 
Tina H. Petersen Holstebro Svnmme Club 
Tina H. Petersen Holstebro Svnmme Club 
Helle Andreasen Randers Neptun 
Helle Andreasen Randers Neptun 
Mai-Brit Schutt Sædding-Guldager IF 
Lenette Nielsen Fredericia KFUM 
Aalborg Svnmmeklubs kvinder 
Birgit Jeppesen - Signe H. Rasmussen 
Vivi Nielsen - Pernille Andersen 
Claus Z. Hansen Arhus Gymnastikf. 
Kurt Lausen Holstebro Svnmme Club 
Bjarne Kragh Thisted Svnmme Klub 
Bjarne Kragh Thisted Svnmme Klub 
Benny Nielsen Aalborg Svnmmeklub 
Benny Nielsen Aalborg Svnmmeklub 
Lars Snrensen Holstebro Svnmme Club 
Lars Snrensen Holstebro Svnmme Club 
Becny Nielsen Aalborg Svnmmeklub 
Benny Nielsen Aalborg Svnmmeklub 
Holstebro Svnmrne Clubs mænd 
Kurt Lausen - Jan Larsen 
Torsten Petersen - Lars Snrensen 
Holstebro Svnmme Clubs mænd 
Lars Snrensen - Thorsten Petersen 
Jan Larsen - Kurt Lausen 

1987 Annette M. Jnrgensen Thisted Svnmme Klub 
Annette M. Jnrgensen Thisted Svnmme Klub 
Mai-Brit Schutt Sædding-Guldager IF 
Pia Snrensen Holstebro Svnmme Club 
Pia Snrensen Holstebro Svnmme Club 
Annette M. Jnrgensen Thisted Svnmme Klub 
Tine Lund Snnderborg Svnmmeklub 
Kirsten Jensen IF Lyseng, Arhus 
Lenette Nielsen Fredericia KFUM 
Lenette Nielsen Fredericia KFUM 
Sædding-Guldager IF's kvinder 
Gitta Jensen - Heidi Kragelund 
Regina M. Andersen - Mai-Brit Schutt 
Szedding-Guldager IF's kvinder 
Gitta Jensen - Pernille Jensen 
Mai-Brit Schutt - Regina M. Anderen 
Sædding-Guldager IF's kvinder 
Heidi Kragelund - Gitta Jensen 
Regina M. Andersen - Mai-Brit Schutt 
Benny Nielsen Aalborg Svnmmeklub 
Benny Nielsen Aalborg Svnmmeklub 
Benny Nielsen Aalborg Svnmmeklub 
Lars Snrensen Holstebro Svnmme Club 
Lars Snrensen Holstebro Svnmme Club 
Benny Nielsen Aalborg Svnmmeklub 

200 m rygsvnmning 
400 m indiv. medley 
4 x 100 m fri-svnmning 

4 x 100 m medley 

4 x 200 m fri-svnmning 

100 m fri-svnmning 
200 m fri-svnmning 
100 m butterfly 
200 m butterfly 
100 m rygsvnmning 
200 m rygsvnmning 
200 m indiv. medley 
400 m indiv. medley 
4 x 100 m medley 

400 m fri-svnmning 
1500 m fri-svnmning 
100 m brystsvnmning 
200 m brystsvnmning 
100 m butterfly 
200 m butterfly 
100 m rygsvnmning 
200 m rygsvnmning 
200 m indiv. medley 
400 m indiv. medley 
4 x 200 m fri-svnmning 

4 x 100 m medley 

100 m fri-svnmning 
200 m fri-svnmning 
800 m fri-svnmning 
100 m brystsvnmning 
200 m brystsvnmning 
200 m butterfly 
100 m rygsvnmning 
200 m rygsvnmning 
200 m indiv. medley 
400 m indiv. medley 
4 x 100 m fri-svnmning 

4 x 200 m fri-svnmning 

4 x 100 m medley 

1500 m fri-svnmning 
100 m butterfly 
200 m butterfly 
100 m rygsvnmning 
200 m rygsvnmning 
400 m indiv. medley 



1987 Aalborg Svnmmeklubs mznd 
Vagn Hngholm - Claus Thomsen 
Carsten Andersen - Benny Nielsen 
Aalborg Svnmmeklubs mzend 
Henrik Boholm - Benny Nielsen 
Niels Buus - Vagn Hngholm 
Aalborg Svnmmeklubs mænd 
Henrik Boholm - Morten Ancher 
Benny Nielsen - Vagn Hngholm 

1988 Gitta Jensen Szedding-Guldager IF 
Pia Snrensen Holstebro Svumme Club 
Linette Nielsen Holstebro Svumme Club 
Pernille Jensen Szedding-Guldager IF 
Pia Snrensen Holstebro Svnmme Club 
Pia Snrensen Holstebro Svnmme Club 
Tine Lund Snnderborgs Svnmmeklub 
Pia Snrensen Holstebro Svnmme Club 
Szdding Guldager IFys kvinder 
Gitta Jensen - Annette M. Jnrgensen 
Mai-Brit Schutt - Regina M. Andersen 
Szedding-Guldager IF's kvinder 
Gitta Jensen - Mai-Brit Schutt 
Pernille Jensen - Anette M. Jnrgensen 
Szedding-Guldager IFys kvinder 
Gitta Jensen - Mai-Brit Schutt 
Regina M. Andersen - Anette M. Jnrgensen 
Benny Nielsen Aalborg Svnmmeklub 
Claus Christensen Sædding-Guldager IF 
Benny Nielsen Aalborg Svnmmeklub 
Kristian Bruggert Szdding-Guldager IF 
Christian Toft Holstebro Svnmme Club 
Lars Snrensen Holstebro Svnmme Club 
Lars Snrensen Holstebro Svnmme Club 
Benny Nielsen Aalborg Svnmmeklub 
Benny Nielsen Aalborg Svnmmeklub 
Benny Nielsen Aalborg Svnmmeklub 
Aalborg Svnmmeklubs mænd 
Vagn Hngholm - Claus Thomsen 
Carsten Andersen - Benny Nielsen 
Holstebro Svnmme Clubs mzend 
Lars Snrensen - Christian Toft 
Jan Larsen - Kurt Lausen 
Holstebro Svnmme Clubs mzend 
Lars Snrensen - Christian Toft 
Jan Larsen - Kurt Lausen 

1989 Gitta Jensen Szedding-Guldager IF 
Gitta Jensen Sædding-Guldager IF 
Eva Mortensen Holstebro Svnmme Club 
Line Rnnn Poulsen Kolding Svnmme Klub 
Tine Lund Snnderborg Svnmmeklub 
Gitta Jensen Szedding-Guldager IF 
Szedding-Guldager IF's kvinder 
Mette Nnrskov - Heidi Kragelund 
Gitta Jensen - Pernille Jensen 
Holstebro Svnmme Clubs kvinder 
Louise Snndergaard - Sandi Skytte 
Ann Lange - Lenette Nielsen 
Christian Toft Holstebro Svnmme Club 
Lars Bang Sædding-Guldager IF 
Jan Larsen Holstebro Svnmme Club 
Jan Larsen Holstebro Svnmme Club 
Lars Snrensen Holstebro Svnmme Club 
Lars Snrensen Holstebro Svnmme Club 

4 x 100 m fri-svumning 

4 x 200 m fri-svnmning 

4 x 100 m medley 

50 m fri-svnmning 
100 m fri-svnmning 
400 m fri-svnmning 
800 m fri-svnmning 
100 m brystsvnmning 
200 m brystsvnmning 
200 m rygsvnmning 
200 m indiv. medley 
4 x 100 m fri-svnmning 

4 x 200 m fri-svnmning 

4 x 100 m medley 

200 m fri-svnmning 
400 m fri-svnmning 
1500 m fri-svnmning 
100 m brystsvnmning 
200 m brystsvnmning 
100 m rygsvnmning 
200 m rygsvnmning 
100 m butterfly 
200 m butterfly 
400 m indiv. medley 
4 x 100 m fri-svnmning 

4 x 200 m fri-svnmning 

4 x 100 m medley 

50 m fri-svnmning 
100 m fri-svnmning 
800 m fri-svnming 
200 m brystsvnmning 
200 m rygsvnmning 
200 m indiv. medley 
4 x 100 m fri-svnmning 

4 x 100 m medley 

100 m brystsvnmning 
200 m brystsvnmning 
100 m butterfly 
200 m butterfly 
100 m rygsvnmning 
200 m rygsvnmning 



Lars Snrensen Holstebro Svnmme Club 
Lars Snrensen Holstebro Svnmme Club 
Holstebro Svnmme Clubs mznd 
Christian Toft - Peter Nielsen 
Jan Larsen - Lars Snrensen 
Holstebro Svnmme Clubs mznd 
Christian Toft - Peter Nielsen 
Jan Larsen - Lars Snrensen 
Holstebro Svnmme Clubs mznd 
Lars Snrensen -Christian Toft 
Jan Larsen - Peter Nielsen 

1990 Gitta Jensen Szdding-Guldager IF 
Gitta Jensen Szdding-Guldager IF 
Eva Mortensen Holstebro Svnmme Club 
Eva Mortensen Holstebro Svnmme Club 
Tine Lund Snnderborg Svnmmeklub 
Gitta Jensen Szdding-Guldager IF 
Eva Mortensen Holstebro Svnmme Club 
Holstebro Svnmme Clubs kvinder 
Louise Snndergaard - Britta Vestergaard 
Lenette Nielsen - Sandi Skytte 
Lars Snrensen Holstebro Svnmme Club 
Christian Toft Holstebro Svnmme Club 
Lars Snrensen Holstebro Svnmme Club 
Lars Snrensen Holstebro Svnmme Club 
Dan Christensen Aalborg Svnmmeklub 
Lars Snrensen Holstebro Svnmme Club 
Thomas Jnrgensen Thisted Svumme Club 
Haderslev Sv~mmeklubs mznd 
Kristian Bruggert - Finn Zachariassen 
Allan Kristensen - Stig H. Kristensen 
Holstebro Svnmme Clubs mznd 
Lars Snrensen - Christian Toft 
Peter Nielsen - Jan Kristensen 

1991 Gitta Jensen Hjerting Idrztsforen. 
Gitta Jensen Hjerting Idrztsforen. 
Eva Mortensen Holstebro Svnmme Club 
Britta Vestergaard Holstebro Svnmme Club 
Britta Vestergaard Holstebro Svnmme Club 
Mette Nnrskov Szdding-Guldager IF 
Britta Vestergaard Holstebro Svnmme Club 
Holstebro Svnmme Clubs kvinder 
Sandi Skytte - Pernille Petersen 
Lenette Nielsen - Britta Vestergaard 
Holstebro Svnmme Clubs kvinder 
Eva Mortensen - Lenette Nielsen 
Pernilla Petersen - Britta Vestergaard 
Esbjerg 90's kvinder 
Mette Nnrskov - Lisbeth Gaardsdahl 
Maj-Brit Snrensen - Gitta Jensen 
Lars Bang Szdding-Guldager IF 
Lars Bang Sædding-Guldager IF 
Kurt Lausen Holstebro Svnmme Club 
Lars Snrensen Holstebro Svumme Club 
Finn Zachariasen Haderslev Svnmmeklub 
Lars Snrensen Holstebro Svnmme Club 
Lars Snrensen Holstebro Svnmme Club 
Holstebro Svnmme Clubs mznd 
Lars Snrensen - Arnthor Ragnarsson 
Kurt Lausen - Jan Kristensen 

200 m indiv. medley 
400 m indiv. medley 
4 x 100 m fri-svnmning 

4 x 200 m fri-svnmning 

4 x 100 m medley 

50 m fri-svnmning 
100 m fri-svnmning 
400 m fri-svnmning 
800 m fri-svnmning 
200 m rygsvnmning 
200 m indiv. medley 
400 m indiv. medley 
4 x 100 m medley 

100 m brystsvnmning 
200 m brystsvnmning 
100 m rygsvnmning 
200 m rygsvnmning 
200 m butterfly 
200 m indiv. medley 
400 m indiv. medley 
4 x 100 m fri-svnmning 

4 x 100 m medley 

50 m fri-svnmning 
100 m fri-svnmning 
800 m fri-svnmning 
100 m brystsvnmning 
200 m brystsvnmning 
200 m rygsvnmning 
200 m indiv. medley 
4 x 100 m fri-svnmning 

4 x 200 m fri-svnmning 

4 x 100 m medley 

100 m brystsvnmning 
200 m brystsvnmning 
200 m butterfly 
100 m rygsvnmning 
200 m rygsvnmning 
200 m indiv. medley 
400 m indiv. medley 
4 x 100 m medley 



Danske Hold-Mesterskaber 
erobret af j ydske svarmmere siden 1981 

Kvinder : 
Kvinder : 
Kvinder : 
Kvinder : 
Mzend : 
Kvinder : 
Mznd : 
Kvinder : 
Mænd : 
Kvinder : 
Mzend : 
Kvinder : 
Mzend : 
Kvinder : 
Mzend : 
Mzend : 

Århus Gymnastikforening 
Aalborg Svnmmeklub 
Aalborg Sv~mmeklub 
Aalborg Sv~mmeklub 
Aalborg Sv~mmeklub 
Randers Svnmmeklup Neptun 
Holstebro S v ~ m m e  Club 
Aalborg Svnmmeklub 
Holstebro Svnmme Club 
Sædding-Guldager IF 
Holstebro S v ~ m m e  Club 
Szedding-Guldager IF 
Holstebro Svnmme Club 
Sædding-Guldager IF 
Holstebro Svnmme Club 
Holstebro Svnmme Club 

point 
point 
point 
point 
point 
point 
point 
point 
point 
point 
point 
point 
point 
point 
point 
point 

Danske Mesterskaber i Vandpolo 
erobret af jydske vandpolospillere gennem 75 i r  

Mænd 
1983 Esbjerg Sv~mmeklub 10 kampe 20 point 97-49 +48 mål 
1985 Esbjerg Svnmmeklub 10 kampe 20 point 101-47 +54 mål 
1986 Esbjerg Svnmmeklub 6 kampe 8 point 46-36 +l0 mål 

1991 Poloteam Århus 
Kvinder 
3 kampe 6 point 47-11 + 36 mål 

Danske Mesterskaber i Svnkro 
J 

erobret af jydske synkrosv~mmere siden 1971 

1987 Duo : Lone SunesenIVivian Breinhild Thisted Sv~mmeklub 151,265 point 
Hold : Lone Sunesen/Vivian Breinhild 

Gitte MikkelsenIAnne Petersen 
Else Marie Jensen Thisted Svnmmeklub 139,180 point 

1988 Duo : Lone SunesenIVivian Breinhild Thisted Svnmmeklub 151,265 point 
Hold : Lone SunesenIVivian Breinhild 

Anne PetersenIElse Marie Jensen Thisted Svnmmeklub 136,407 point 
1989 Solo : Lone Sunesen Thisted Sv~mmeklub 163,780 point 

Duo : Lone SunesenIVivian Breinhild Thisted Svnmmeklub 165,875 point 
Hold : Lone SunesenIVivian Breinhild 

Anne PetersenIElse Marie Jensen Thisted Svnmmeklub 157,860 point 

Nordisk Mesterskab: 
1988 Duo : Lone SunesenIVivian Breinhild Thisted Svnmmeklub 156,520 point 
1991 Duo : Anja Yde PoulsenIAnnette B. Jensen Thisted Svnmmeklub 140,660 point 



Danske Mesterskaber i Udstiring 
I u 

erobret af jydske springere gennem 75 år 

Kaja Jensen 
Ellen Nielsen 
Axel Jensen 
Ellen Nielsen 
Axel Jensen 
Suren Gaarde 
Axel Jensen 
Axel Jensen 
Astrid Laursen 
Axel Jensen 
Petra Clausen 
Eva Bach 
Axel Thygesen 
Axel Thygesen 
Henning Quie 
Frank Larsen 
Hanne Christiansen 
Hanne Christiansen 
Hanne Christiansen 
Hanne Christiansen 
Hanne Christiansen 
Hanne Christiansen 
Hanne Christiansen 
Hanne Christiansen 
Hanne Christiansen 
Dennis Nybro 
Helle Rasmussen 
Helle Rasmussen 
Dennis Nybro Surensen 
Hanne Christiansen 
Hanne Christiansen 
Hanne Christiansen 
Hanne Christiansen 
Dennis Nybro Surensen 
Dennis Nybro Surensen 
Hanne Christiansen 
Hanne Christiansen 
Dennis Nybro Surensen 
Hanne Christiansen 
Sussie Lisberg 
Sussie Lisberg 
Charlotte Carstensen 
Charlotte Carstensen 
Charlotte Carstensen 
Benny Albrechtsen 
Charlotte Carstensen 
Charlotte Carstensen 
Charlotte Carstensen 
Charlotte Carstensen 

Århus Svumme Club 
Århus Svumme Club 
arhus Gymnastikforening 
Arhus Svumme Club 
Århus Gymnastikforening 
Arhus Svumme Club 
Arhus Gymnastikforening 
Århus Gymnastikforening 
Århus Gymnastikforening 
Arhus Gymnastikforening 
Arhus Gymnastikforening 
Århus Idrztsforening 1900 
Aalborg Svummeklub 
Aalborg Svummeklub 
Arhus Gymnastikforening 
Århus Gymnastikforening 
Århus Gymnastikforening 
Århus Gymnastikforening 
arhus Gymnastikforening 
Arhus Gymnastikforening 
Arhus Gymnastikforening 
arhus Gymnastikforening 
Arhus Gymnastikforening 
Arhus Gymnastikforening 
Arhus Gymnastikforening 
Arhus Gymnastikforening 
Arhus Gymnastikforening 
arhus Gymnastikforening 
Arhus Gymnastikforening 
Århus Gymnastikforening 
arhus Gymnastikforening 
Arhus Gymnastikforening 
Århus Gymnastikforening 
IF Lyseng, Arhus 
IF Lyseng, Arhus 
Arhus Gymnastikforening 
Arhus Gymnastikforening 
IF Lyseng, Århus 
Århus Gymnastikforening 
Århus Gymnastikforeninge 
Århus Gymnastikforening 
arhus Gymnastikforening 
Arhus Gymnastikforening 
Arhus Gymnastikforening 
Horsens Svummeklub 
Arhus Gymnastikforening 
Århus Gymnastikforening 
Århus Gymnastikforening 
Horsens Sv~mmeklub 

Kunstudspring 
Kunstudspring 
Kunstudspring 
Kunstudspring 
Kunstudspring 
3 m vippe 
3 m vippe 
3 m vippe 
3 m vippe 
3 m vippe 
3 m vippe 
3 m vippe 
Tårnspring 
Tårnspring 
3 m vippe 
3 m vippe 
3 m vippe 
3 m vippe 
Tårnspring 
3 m vippe 
Tårnspring 
3 m vippe 
Tårnspring 
3 m vippe 
Tårnspring 
3 m vippe 
3 m vippe 
Tårnspring 
3 m vippe 
3 m vippe 
Tårnspring 
3 m vippe 
Tårnspring 
3 m vippe 
Tårnspring 
3 m vippe 
Tårnspring 
3 m vippe 
3 m vippe 
Tårnspring 
3 m vippe 
Tårnspring 
3 m vippe 
Tårnspring 
3 m vippe 
3 m vippe 
Tårnspring 
Tårnspring 
Tårnspring 

point 
point 
point 
point 
point 
point 
point 
point 
point 
point 
point 
point 
point 
point 
point 
point 
point 
point 
point 
point 
point 
point 
point 
point 
point 
point 
point 
point 
point 
point 
point 
point 
point 
point 
point 
point 
point 
point 
point 



Jvdske rekorder 
pr. a. april 1992 og 10. april 1967 

Kortbane Damer Damer 
1967 1992 Rekordindehaver 1992 fri-svamning Rekordindehaver 1992 
ingen 0.25.70 Gitta Jensen Hjerting 50 m Gitta Jensen Hjerting 

1.05.8 0.55.58 Gitta Jensen Hjerting 100 m Gitta Jensen Hjerting 
2.30.9 2.01.20 Gitta Jensen Hjerting 200 m Gitta Jensen Hjerting 
5.15.4 4.11.20 Eva Mortensen HSC 400 m Eva Mortensen HSC 

11.02.4 8.33.83 Eva Mortensen HSC 800 m Pernille Jensen SGI 
22.23.4 16.53.7 Pernille Jensen HSK 1500 m Eva Mortensen HSC 

rygsamning 
1.15.6 1.03.98 Mette Nnrskov SGI 100 m Tine Lund Snnderb. 

2.45.3 2.16.21 TineLund Snnderb. 200 m Tine Lund Snnderb. 
brystsvamning 

1.21.5 1.09.78 Britta Vestergaard HSC 100 m Susanne Nielsson AGF 
2.51.8 2.29.50 Britta Vestergaard HSC 200 m Susanne Nielsson AGF 

butterfly 
1.18.2 1.02.47 Susanne Nielsson Skovb. 100 m Susanne Nielsson AGF 

3.04.5 2.15.1 Susanne Nielsson Skovb. 200 m Susanne Nielsson AGF 
medley 

2.47.2 2.15.45 Britta Vestergaard HSC 200 m Susanne Nielsson AGF 
6.04.4 4.47.21 Britta Vestergaard HSC 400 m Susanne Nielsson AGF 

fri svamning 
2.02.9 1.51.3 Szdding-Guldager SGI 4x50 m Szdding-Guldager SGI 
4.09.4 3.54.42 Esbjerg90 ESB 4x100 m Szdding-Guldager SGI 

ingen 8.16.25 Sædding-Guldager SGI 4x200m Szedding-Guldager SGI 
medley 

4.53.2 4.23.86 Holstebro S C HSC 4x100 m Esbjerg 90 Esb. 90 

Kortbane Herrer Herrer 
1967 1992 Rekordindehaver 1992 fri-svamning Rekordindehaver 1992 
ingen 0.23.11 Vagn Hngholm Aalborg 50 m Vagn Hngholm Aalborg 

0.57.5 0.51.37 Vagn Hngholm Aalborg 100 m Vagn H~gholm Aalborg 
2.10.4 1.48.99 Lars Snrensen HSC 200 m Benny Nielsen Aalborg 
4.41.0 3.52.55 Jan Larsen HSC 400 m Claus Christensen SGI 

10.04.7 8.19.91 Jan Larsen HSC 800 m Benny Nielsen Aalborg 
19.07.8 15.3 8.44 Jan Larsen HSC 1500 m Benny Nielsen Aalborg 

rygsvamning 
1.05.2 0.55.04 Lars S~rensen HSC 100 m Lars Snrensen HSC 
2.17.1 1.57.58 Lars Snrensen HSC 200 m Lars Snrensen HSC 

brystsvamning 
1.15.7 1.02.10 Kristian Bruggert HSK 100 m Lars Snrensen HSC 

2.44.9 2.15.46 Christian Toft HSC 200 m Christian Toft HSC 
butterfly 

1.09.5 0.53.98 Jan Larsen HSC 100 m Benny Nielsen Aalborg 
2.40.7 1.57.74 Benny Nielsen Aalborg 200 m Benny Nielsen Aalborg 

medley 
2.31.2 1.57.99 Lars Snrensen HSC 200 m Lars Snrensen HSC 
5.35.6 4.13.38 Lars Snrensen HSC 400 m Lars Snrensen HSC 

fri-svamning 
1.51.5 1.34.7 Aalborg Sv. klub AS 4x50 m Szdding-Guldager SGI 
4.09.4 3.25.13 Holstebro S C HSC 4x100 m Haderslev Sv.klub HSK 
9.23.6 7.35.22 Holstebro S C HSC 4x200 m Holstebro S C HSC 

medley 
4.35.2 3.48.15 Holstebro S C HSC 4x100 m Holstebro S C HSC 

Langbane 
1992 1967 

0.25.94 ingen 
0.56.19 1.06.1 
2.01.20 2.33.8 
4.15.56 5.15.4 
8.45.68 10.54.2 

16.51.22 ingen 

1.53.45 2.12.3 
3.56.19 4.17.6 
8.21.59 ingen 

Langbane 
1992 1967 

0.23.27 ingen 
0.51.37 1.01.3 
1.51.37 2.18.5 
3.57.66 4.54.9 
8.27.03 10.20.4 

16.04.93 19.39.4 



Danske Mesterskaber 
erobret af JSU's medlemmer. 
Udviklingen gennem 75 år. 

D A N S ! ( E  l ! E S T E R S I ( A B E R  
EROBRET AF JSU'S MEDLEMMER. 

UDVIKLINGEN GENNEM 75 å r .  

Til Jydsk S v ~ m m e  Union og dens medlemmer. 

Ideen med dette jubilzumsskrift er, i tekst og billeder, at skildre Jydsk Svmmme Unions historie gennem de 75 
år unionen har eksisteret. 

Materialet til skriftet er hentet fra mange kilder, som unionens gamle protokoller, avisudklip, Jydsk 
Sv~mmesport, Sv~mmesport og private skrapboger. Der er perioder af unionens historie, hvor oplysningerne 
har vzret mangelfulde, og derfor ikke har fået den ~nskede  dzkning. 

Det er sikkert lzsere, der vil lede efter beskrivelser af oplevelser de selv har deltaget i,  men uden at finde det 
de s ~ g e r .  Til dem vil jeg sige. Stofmzngden har vzret så stor, at skulle det hele berettes, ville skriftet blive på 
adskillige hundrede sider, og da opgaven er forbundet med en vis ~konomi,  har det vzret nmdvendigt, at 
fortage en udvzlgelse. 

Det har vzret en spzndende opgave at l0se, men betydelig stmrre end jeg fra starten havde regnet med. Som 
ikke professionel skribent har jeg gjort mit bedste, og håber lzserne vil have både forn~jelse og glcede af, at 
lzse  skriftet. 

Fra forfatteren skal lyde et stort tillykke til Jydsk S v ~ m m e  Union. 

Poul Mortensen , 
%', 
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