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Det første storværk på dansk med alt
om sport. Et moderne idrætsleksikon
skrevet af 42 danske sportseksperter
under hovedredaktion af Gunnar Hansen. Forord Gudmund Schack.

Bind l
Efter en indledning om de olympiske
leges spændende historie fra antikken
til i dag fortælles i artikelform om hver
enkelt sportsgren, dens regler, historie og
berømte navne, alt illustreret med fotografier og instruktive tegninger. Bindet
indeholder desuden et omfattende indeks med omtale af ethvert sportsbegreb og utallige henvisninger til de forskellige enkeltartikler.

Bind 2
Alle betydelige rekord- og mesterskabsresultater (også fra Mexico) er indeholdt i en tabelafdeling. Desuden omfatter det illustrer~de bind biografiske
data og oplysninger om ca. 1500 fremtrædende danske og udenlandske sportsfolk, og de vigtigste danske idrætsorganisationer omtales. Udkommer foråret
1969.
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FORORD

Selvom sportsstoffet stadig får større plads i den danske presse,
kan man ikke sige, at udsendelse af bØger med alsidige oplysninger om idræt har holdt trit med udviklingen. Medlemstallene
i de store idrætsorganisationer er fordoblet siden sidste verdenskrig, men en bog med fyldig omtale af alle idrætsgrene og store
sport~begivenheder er ikke udkommet på dansk i lang tid.
Idræt under forskellige former bidrager ikke blot til legemets
udvikling, men også til at holde folk i form ud over de unge år,
og som fritidsbeskæftigelse har idrætten i hØjere grad end noget
andet medvirket til at lØse et af de store problemer i vore dages
samfund.
God idrætslig propaganda i tale og skrift vil være med til at
give idrætten det kulturelle præg, der bør findes i en bevægelse,
om hvilken man ofte hører udtryk som »hvad skulle vi gøre
uden idrætten« eller, »hvad kan vi sætte i stedet for idrætten«?
Læsning er en god beskæftigelse ved siden af at dyrke aktiv
idræt, og jeg tror, dette værk vil medvirke til at vække interesse
for idræt og styrke interessen for idræt, hvor denne allerede er
vakt.
Derved øges såvel idræts- som læseinteressen i den danske
befolkning, og at stræbe efter dette mål er en god baggrund for
udgivelsen af en bog.
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Gudmund Schack
Formand for Dansk Idræts-Forbund

MEDARBEJDERE

HovedredaktØr:
Tekstredaktør:

Gunnar Hansen
Henning Nielsen

Evald Andersen

Olympiske Lege
Orientering

Olaf Andersen
Palle Arleth
Jørgen Beyerholm
Sv. Bondo Rasmussen

Volleyball
Cykelsport
Boksning, Håndbold

Ole Botved

Motorbådssport

Willy Baade

Vandpolo
Bowling
Motorcykelsport

Kurt Christensen
H. Damkjær Petersen
Ove Eigenfeldt
Carl Ettrup
Carsten Fischer
Hans GrØnfeldt
Gunnar Hansen

Fægtning
Roning, Travsport
Tennis
Ishockey, Svømmesport
Amerikansk Fodbold, Feltsport,
Hestepolo, Olympisk Skiskydning

K. N. V. Hermansen

Victor Tang Holbek
Chr. Høygaard-Nielsen
Claus Jacobsen
Knud Janson
Anders Jungersen
Finn KobberØ
Bent Krause
Robert Kristensen
Julius Larsen
Palle Lassen
Bent Lemche
A. Lohmann-Kragh
Birte 0sted Madsen

Rugby
Bueskydning
Skydesport
Bordtennis
Judo
Ridesport
Badminton, Golf
HurtiglØb
Kano- og kajaksport
Bandy, Baseball, Brydning, SlædekØrsel
Kapgang
Kastesport
Militær Idræt, Moderne Femkamp
Curling

Erik Madsen
N. I. Middelboe
Tage Mikkelsen
Hans Jacob Moresco
Jørgen Moritzen
Niels Chr. Niels-Christiansen
Sidney NØrgaard
Peder Skole Overgaard
Emanuel Rose
Eyvin Schiøuz
Per Weishaupt
Erik Velin

Basketball
Squash
Bilsport
Galopsport
VægtlØftning
Fodbold, KunstskØjtelØb
Kricket
Skisport
Fri Idræt
Sejlsport
Svæveflyvning
Gymnastik

Preben Welton

Hockey

Ole Vollmond

Vandski

Olympiske Lege

De olympiske leges oprindelse kendes ikke
fuldstændigt. Efter visse kilder skal de fØrste
olympiske lege have fundet sted år 776 f.Kr.,
men den nyere forskning lader formode,
at de er af betydelig ældre dato. Som
legenes blomstringstid regner man perioden
468-337 f.Kr. Legene afholdtes hvert
fjerde år i Olympia, en gammel kultplads
i det nordvestlige Peloponnesos i Grækenland. Der mØdtes i tre, senere fem dage
mænd fra alle græske stater for at konkurrere i idræt til ære for guden Zeus.
Tegningen Øverst på siden viser en rekonstruktion af det antikke Olympia udfØrt
på grundlag af de udgravninger, der er
foretaget på dette sted. Bl.a. har man
udgravet og i nogen grad restaureret det
214 m lange og 32 m brede stadion,
hvor konkurrencerne fandt sted.
Fotografiet på den modsatte side viser
en del af lØbebanen.

Til vinderen ved de olympiske lege blev
givet en palmegren og en vase med olivenolie. Til venstre ses en vase beregnet til
vinderen i pankration, en kampsport der
minder om vore dages fri brydning, hvor
alle former for greb og slag var tilladt.

Olympiske Lege

De olympiske lege er vore dages uden sammenligning største idrætsarrangement, og siden deres genoptagelse 1896 har de stadig
fået større omfang og betydning. Legene
bygger på et klassisk forbillede, nemlig de
antikke græske lege, som havde nær tilknytning til religiØse offerfester til ære for guden
Zeus. Allerede omkring det tidspunkt, da
jØderne drog op fra Ægypten, blev der holdt
fester med idrætslige indslag i Olympia.
VæddelØbskørslen mellem sagnhelten Pelops
og kong Oinomaos betragtes af historikerne
som den begivenhed, der lagde grunden til
de olympiske lege, som i almindelig tale benævnes olympiaderne. Dette er forkert, eftersom olympiade i oldtiden betegnede den firårige tidsperiode mellem de olympiske stævner.
De antikke leges historie var meget omskiftelig. Et hØjdepunkt indtraf efter Perserkrigene, da såvel selve legene som forberedelserne til dem blev meget omfattende.
Arrangementet prægedes af et strengt og
hØjtideligt ceremoniel, hvorunder sejrherrerne, olympionikerne, blev belØnnet med en
palmegren, der overraktes dem af hellanodikerne, som var legenes øverste dommere,

og hver sejrherre fik ret til at rejse sin statue
i Atlislunden.
Stævneprogrammet omfattede hovedsageligt, hvad vi i vore dage kalder fri idræt, altså lØb over forskellige distancer, spring og
kast, men også boksning og brydning samt
pankration, der nærmest kan sammenlignes
med professionel fri brydning, var en almindelig konkurrence, i hvilken Milon fra
Kroton blev antikkens mest berØmte idrætsmand. Han sejrede ved seks olympiske lege
og plejede at tage mod tilskuernes hyldest,
mens han vandrede stadion rundt bærende
en nedlagt tyr på skuldrene.
Filippos Il af Makedonien og Alexander
den Store opretholdt interessen for de græske lege, men da romerne erobrede Grækenland, begyndte legenes forfald. De blev mere
og mere professionelt betonede, og ved et
dekret 394 e.Kr. blev legene forbudt af den
romerske kejser Theodosius I den Store.
Den olympiske tanke var imidlertid ikke
dØd. 1858 fremlagde den stenrige græske
handelsmand Evangelos Zappa en plan om
moderne olympiske lege. De blev også gennemført det fØlgende år på torvet i Athenai
(Athen) under primitive former, hvorpa der
15

Olympiske Lege

Den traditionelle olympiske sejrsceremoni med
guld-, sØlv- og bronzemedaljevinderne
på sejrsskammelen.

atter gik nogle år, indtil man 1870 og 1875
gentog forsØget på et rigtigt stadion. Disse
lege var imidlertid kun åbne for grækere, og
programmet indeholdt flere mærkelige konkurrencer, f.eks. spydkast til et bestemt mål,
stangspring i længden, roning kombineret
med forhindringsSVØmning, sejlsport med
undervandssvØmning samt klatring i reb og
stang. Klatringerne var hentet fra tysk gymnastik, men har ligeledes været på danske
atletikstævners programmer, hvor der også
figurerede stangspring i længden omkring
1900. Om egentlige amatØrkonkurrencer var
der ikke tale, eftersom man uddelte pengepræmier.
De tre nationalt græske stævner fik hverken stor deltagelse eller samlede mange tilskuere, men de var med til at genopvække
den olympiske tanke både i Grækenland og
uden for landets grænser. Det blev den franske baron Pierre de Coubertin (1863-1937),
historiker og videnskabsmand, som tog initiativet til de moderne olympiske lege. Han
16

havde studeret idrætten i England, deltaget
i udgravningerne i den græske by Olympia,
og i sin egenskab af generalsekretær i det
franske sportsforbund indbØd han 1894 til
en international kongres. Resultatet blev, at
man stiftede en international olympisk komite med Coubertin som præsident; blandt
medlemmerne var bl.a. den svenske idrætsleder Viktor Balck. Coubertin kontaktede
grækerne, som tilbØd at påtage sig arrangementet af de fØrste olympiske lege i moderne tid maj 1896. Siden da har de olympiske sommerlege været afholdt hvert fjerde
år bortset fra 1916, 1940 og 1944, da de
måtte aflyses på grund af de to verdenskrige.
Endvidere afholdtes der 1906 et ekstra olympisk stævne i Athenai for at celebrere 10 års
mindet for legenes genoptagelse. De olympiske vinterlege afholdtes fØrste gang 1924,
efter at man forsØgsvis havde haft enkelte
vinteridrætsgrene på programmet ved sommerlegene 1908 og 1920.
De olympiske lege administreres af Den
Internationale Olympiske Komite, lOK, der
i hvert land, som Ønsker at deltage ved legene, har kontakt med en national olympisk
komite. Det er dog ikke alle disse nationale
olympiske komiteer, som har direkte repræsentation i lOK, da man ikke vil risikere, at
en del unge stater får mulighed for at tage
magten fra de nationer, som har skabt legene og stadig sØger at gennemfØre dem
efter de samme regler, som blev udarbejdet
af Pierre de Coubertin. Denne var komiteens
præsident 1894-1925. Hans efterfØlger var
landsmanden H. Baillet-Latour til 1941,
hvorpå fulgte svenskeren J. S. Edstrom til
1952, siden hvornår præsidentposten har været beklædt af amerikaneren A very Brundage. Den selvvalgte komite bestemmer, hvor
legene skal finde sted. AnsØgninger om at
arrangere legene skal indsendes af byer, ikke
af lande. Nogle nationer betragter det som en
goodwill-skabende propaganda at arrangere
olympiske lege, men med den Øgede deltagelse bliver kravene stadig stØrre, og da det
skulle afgØres, hvem der kunne få overdraget sommerlegene 1972, var i virkeligheden
kun Mi.inchen og Barcelona med i kaplØbet.
Den internationale olympiske komite har
gang på gang hævdet, at de olympiske lege
ikke er nogen holdkonkurrence, hvilket jo

Der findes to fonner for olympiske medaljer, dels erindringsmedaljer, som tildeles alle
deltagere, .dels vindermedaljer
i guld, sØlv og bronze.
Herunder: guldmedalje i fri idræt
fra Tokyo-legene 1964.

Franskmanden Pierre de Coubertin tog initiativet til de
olympiske lege i moderne tid
og arrangerede de fØrste
OL-konkurrencer 1896.

Avery Brundage, Den Internationale Olympiske Komites
omstridte præsident i 1950erne
og 1960erne.

Vindermedalje fra vinterlegene
i Innsbruck 1964 med de 5
olympiske ringe på forsiden
og et motiv fra Innsbruck
på bagsiden.

også ville være meningslØst, når de deltagende nationer er af forskellig stØrrelse og
befolkningstal, men efter at USA i en lang
periode dominerede, kom man med Sovjetunionens deltagelse fra 1952 ind i en jævnbyrdig konkurrence mellem to nationer af
nogenlunde samme stØrrelse.
De olympiske leges program har været
yderst skiftende. Ved sommerlegene har man
dog altid konkurreret i atletik, fægtning,
svØmning og gymnastik. Nogenlunde faste
idrætsgrene har været cykling, brydning,
hockey, sejlsport, skydning, fodbold og vægtlØftning. Fodbold var dog ikke med 1896,
1904 og 1932, men i almindelighed har den
arrangerende by fået lov til at indlægge
idrætsgrene af særlig interesse for landets
egen befolkning. Dertil kommer opvisninger,
kunstudstillinger og idræt af historisk værdi.
Ved vinterlegene er hurtiglØb og kunstlØb
2

Sporten I.

på skØjter, langrend, hoprend samt styrtlØb
og slalom på ski, ishockey og forskellige former for kælkning faste konkurrencer. Senere
er også indfØrt rodelog skilØb kombineret
med skydning.
Bortset fra motorsport, bordtennis og golf
har alle de store idrætsgrene været på det
olympiske program. Tennis udgik efter 1924,
men skal dog atter vises, uden for det ordinære program - i 1968, og bueskydning,
som var med 1908 og 1920, får et Comeback 1972.Judo fik olympisk premiere 1964.
Af de nordiske lande var kun Danmark
og Sverige med ved legene 1896. Bort<;et fra
1904 har disse to nationer haft deltagere ved
alle senere sommerlege, men Danmark er
dog ene om at have fået medaljer ved samtlige olympiske stævner, hvortil de nordiske
lande har sendt deltagere, og efter at Danmark havde været bedste nordiske nation
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Sankt Moritz 1928, 1948
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Berlin 1936
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1964
Cortina 1956
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Roma 1960 • Athenai 1896
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På kortet er angivet værtsbyerne
for de olympiske lege 1896--1968.
De sorte punkter angiver
sommerlege, ringene vinterlege.

1896 og 1900 fik det også flest placeringer
i nordisk sammenhæng i Roma 1960. Vi har
endvidere en olympisk rekord, som bliver
vanskelig at slå. Paul ElvstrØm, der vandt
sejlads med finnjolle 1948, blev også olympisk mester i lignende konkurrencer ved de
tre fØlgende olympiske stævner. Flere triumfer havde den finske lØber Paavo Nurmi,
som fik 10 olympiske guldmedaljer (i enkeltmands- og hold-konkurrencer), svenskeren
Gert Fredrikssonmed 6 fØrstepladser (både
individuelt og i toer kajak) samt den amerikanske springer Rey Ewry, som fik 10 guldmedaljer i spring uden tillØb 1900-1908,
men heri er medregnet -ekstra-olympiaden
1906. Paul ElvstrØms rekord ligger i, at han
er den eneste, der ved fire olympiske lege
med fire års mellemrum bar hjemfØrt guldmedalje i samme individuelle konkurrence.
Han har selv chance for at slå rekorden, idet
han efter en olympisk pause 1964 p.gr. af
18

manglende tid til træning har planer om
atter at konkurrere 1968.
En anden olympisk rekord er også dansk.
Fægteren Ivan Osiier var den eneste aktive
deltager ved legene i London 1948, som
også havde været med, da der 1908 for fØrste gang var olympiske lege i den britiske
hovedstad.
De olympiske lege er trods mange angreb
stadig den akse, hvorom det meste af verdensidrætten drejer sig. De største vanskeligheder gælder amatørspørgsmålet, der i almindelighed betragtes som ulØseligt. Efter
legene 1964 pålagde lOK alle idrætsgrene at
oprette særlige amatØr-idrætsforbund, der
var uafhængige af de professionelle organisationer. Dette gælder navnlig fodbold, cykling og ishockey.
lOK fØrer også en hård kamp mod træningslejre og den form for idrætslig chauvinisme, der præges af politiske styreformer

Tokyo 1964

•

DEN OLYMPISKE ED

»Vi sværger, at vi vil deltage i de
olympiske lege i ærlig konkurrence
og respektere de regler, som er gældende, i sand idrætsånd til hæder
for vort land og for idrætten.«
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Melbourne 1956
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og idealer. Storpolitiske interesser har kastet
skygger over legene, men allerede Coubertin
forsØgte at give ungdommen lov til at repræsentere det land, hvortil de følte sig
knyttet, uden hensyn til landets øverste myndighed. Ved de olympiske lege i Stockholm
fik Finland, Bohmen og Island f.eks. lov til
at deltage under eget flag, selvom de var
under henholdsvis Rusland, Østrig-Ungarn
og Danmark, og Finlands olympiske triumfer 1912 bevirkede, at man fra russisk side
krævede, at de finske idrætsmænd skulle
starte for Rusland ved legene i Berlin 1916.
Disse lege blev dog ikke til noget på grund
af l. verdenskrig, ved hvis afslutning Finland var en selvstændig republik.
Der er gjort forskellige forsØg på at begrænse deltagelsen ved legene. Efter at Finland 1952 med virkelig succes arrangerede
sommerlegene, har disse været henlagt til
byer, hvor man havde plads nok, men da
2·

Alle tiders største
olympiadedeltager, finnen
Paavo Nurmi (lO guldmedaljer) lØber ind med
den olympiske ild ved
åbningen af legene i
Helsinki 1952.

Olympiske Lege
også mindre byer bØr have en chance for at
overkomme et olympisk arrangement, har
lOK forsØgt at nedsætte antallet af idrætsgrene og tilgang af såvel aktive idrætsfolk
som ledere. Grænserne for, hvor mange deltagere en nation må møde med i en Øvelse
samt kvalifikationsgrænserne i f.eks. atletik,
er stadig gjort strengere, og i alle boldspil
har man kvalifikationskampe, fØr de hold
udpeges, som må stille op i den olympiske by.
Schweizeren Otto Mayer, der i mange år
havde været den internationale olympiske
komites ulØnnede generalsekretær i Lausanne, fastslog ved sin afgang 1963, at kun
tre verdensorganisationer havde overlevet to
verdenskrige. Det var Vatikanet, RØde Kors
og de olympiske lege. At de olympiske lege
har overvundet mange vanskeligheder skyldes vel i fØrste række, at dygtige og idealistiske ledere arbejder Økonomisk uafhængigt, hvorfor de ikke lader sig diktere hverken af politiske førerskikkeiser eller af de
forskellige specialforbunds organisationer.
Der har været tale om, at flere idræt~grene
ville trække sig ud af det olympiske samarbejde for selv at arrangere verdensmesterskaber, men det har vist sig, at de idræt~
grene, som har egne verdensmesterskaber,
ikke konkurrerer med de olympiske lege, og
at atletik og svØmning, der muligvis kunne
give de olympiske lege konkurrence ved at
afholde særlige verdensmesterskaber, nØjes
med at samle deres elite til olympiske stævner. Og mens cykellØbene ved de olympiske

lege ikke betØd ret meget sammenlignet med
verdensmesterskaberne fØr den sidste verdenskrig, er det nu de olympiske medaljer,
som er mest eftertragtede inden for denne
idrætsgren. For fodbolds vedkommende er
det lidt vanskeligt at vurdere de olympiske
leges betydning i forhold til turneringen om
verdensmesterskabet, hvor det er de professionelle hold, som dominerer. Men både
1948 og 1960, da Danmark. fik olympiske
medaljer i fodbold, mærkede vi i hvert fald,
at interessen for olympisk amatØr-fodbold
fængede i hele den danske befolkning.
Trods alle kritiske angreb og diverse skØnhedsfejl er de olympiske lege uden sammenligning verdensidrættens stØrste fest, og den
vil uden tvivl beholde denne position mange
år frem i tiden.

Athenai (Athen) 1896
Hele det græske folk sluttede med begejstring op omkring de fØrste olympiske lege
i moderne tid, der dog ikke fandt sted i
Olympia, men i Athenai, hvor det antikke
marmorstadion blev genopbygget hovedsageligt ved hjælp af den stØtte, man fik fra den
i Ægypten boende græker Georgios A veroj.
Arenaen, der var meget smuk og havde
plads til 70000 tilskuere, var imidlertid ikke
velegnet til atletik; den var smal og havde
skarpe kurver. Resultaterne i løb blev da
heller ikke gode.

Athenai 1896
- de fØrste olympiske
lege i moderne tid.
T.V. paraderer de
285 idrætsmænd
Vå stadion.
Den IØrste marathon·
vinder, grækeren
Spiridon Louis,
i græsk folkedragt.
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Olympiske Lege
Legene fandt sted i tiden 5.4-15.4., og
der deltog 285 idrætsmænd fra 13 nationer.
Deraf var omkring 200 grækere, der da også
vandt de fleste idrætsgrene. Programmet omfattede atletik, brydning, cykling, fægtning,
gymnastik, roning, svØmning, skydning og
vægtlØftning, men roningen blev dog ikke
gennemfØrt på grund af uroligt vand. SvØmningen blev dog afviklet, selvom den fandt
sted i et åbent bassin; banecyklingen foregik
på en nybygget bane; og fægtningen var
henlagt til en udstillingshal.
Selvom det store græske hold fik flest
placeringer, blev der dog især lagt mærke
til 14 amerikanske studenter, der var rejst
dertil for egen regning, samt til den australske mellemdistancelØber Flack. Han vandt
både 800 og 1500 m, hvorefter de græske
arrangører fik ham til at stille op i marathonlØbet, selvom han ikke var klar over
lØbets virkelige distance. Han fØrte fra Marathonsletten til Athenais forstæder, men
sank sammen af udmattelse. Sejrherre blev
den græske bonde Spiridon Louis, der havde
trænet på ruten i flere måneder; hans tid blev
2 timer, 58 minutter og 50 sekunder. Louis
blev tiljublet af en begejstret menneskemængde. En nationalindsamling gjorde det
muligt at skaffe ham en vingård i Marathon,
hvor han levede som æresborger resten af
sit liv.
En uofficiel pointsberegning gav grækerne
sejren med 78 points, mens USA fik 47,
Tyskland 3 H, Frankrig 25, Storbritannien

15t og Danmark 11 points. Det danske hold
var på tre mand, hvoraf Viggo Jensen, der
egentlig skulle have startet i roning, vandt
vægtlØftning med to arme, blev nr. 2 i vægtlØftning med en arm og nr. 2 i riffelskydning over 300 m. Holger Nielsen fik en
andenplads i sabelfægtning samt en andenog en tredjeplads i pistolskydning. Eugen
Schmidt, der var turens leder, startede i
100 m lØb uden at opnå placering. Fra de
Øvrige nordiske lande deltog ellers kun den
svenske idræts fader, general Viktor Balck,
medlem af den internationale olympiske
komite, samt en svensk hØjdespringer og en
i Athenai bosiddende svensker. Ingen af dem
kom på præmielisten.

Paris 1900
Når legene i 1900 blev henlagt til Paris, var
det til ære for Pierre de Coubertin. Deltagertallet nåede op på 911 fra 19 nationer. Det
var fØrste gang, man havde kvindelige deltagere, i tennis, og resultaterne blev betydeligt bedre end 1896, men arrangementet var
som helhed ret mislykket, idet det kom til at
stå i skyggen af en samtidig verdensudstilling.
Konkurrencerne var spredt over flere måneder, hvor de eg!. olympiske lege overlappede internationale stævner og verdensmesterskaber, og udover de officielle olympiske
discipliner var der mange opvisninger og

Saint Louis 1904
Mens både Danmark
og Sverige deltog i OL
i Paris 1900, sendte
intet nordisk land
deltagere til legene i
USA fire år senere.
T.V. amerikaneren
Ray Ewry, der sejrede
i bØjde- og længdespring uden tillØb ved
fire lege i træk.
Atbenai 1906
Den ,danske bryder
S. M. Jensen (t.b.), der
vandt guld i brydning
(sværvægt) og i en
særlig konkurrence for
vindere i samtlige
vægtklasser. Han fik
bronze ved legene
i 1908 og 1912.
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handicap-øvelser. Selve de olympiske lege
midt på sommeren omfattede kun gymnastik
og atletik, og takket være skydningen blev
Danmark atter bedste nordiske nation. L. J.
Madsen vandt stående skydning samt blev
nr. 3 i sammenlagt skydning med armegevær.
Sverige mØdte med et stort hold, men de
fleste svenskere nØjedes med at give opvisning i gymnastik. Den IS-årige Ernst Fast
var lige ved at vinde marathonløbet, men
blev forsinket i over en halv time ved at løbe
forkert på den dårligt afmærkede bane. Alligevel kom han i mål som nr. 3, men fik
hverken medalje eller en af de pengepræmier, der mod amatØrreglementet blev uddelt. Et kombineret svensk-dansk hold vandt
tovtrækningen, hvor Frankrig var den eneste
modstander. Selvom Frankrig havde langt
de fleste deltagere, blev USA bedste nation
med Alvin Kraenzlein som en overlegen topscorer. Han vandt fire øvelser og nåede f.eks.
ud på 7,14 m i længdespring.

Saint Louis 1904
Selvom en verdensudstilling havde Ødelagt
legene i Paris, begik man samme fadæse, da
amerikanerne 1904 fik overdraget legene i
Saint Louis s.å. En stor udstilling tog atter
interessen fra legene, der varede det meste
af året og omfattede så mange ligegyldige
konkurrencer, at der kun forekom et fåtal af
de Øvelser, som senere er blevet obligatoriske
på det olympiske program.
Af de 336 deltagere fra 10 nationer var
272 fra USA, der fuldstændig dominerede,
og intet nordisk land sendte deltagere. Tyskland repræsenterede dog Europa ganske pænt
ved at blive næstbedste nation, men legenes
topscorer var det amerikanske sprinterfænomen Archie Hahn. Marathonløbet var legenes store »nummer«, og amerikaneren Fred
Lorz, som kom fØrst ind på stadion, var på
vej op i præsidentens loge for at blive hyldet,
da man fandt ud af, at han havde kØrt halvdelen af strækningen i bil. I stedet vandt
hans landsmand Thomas Hicks, der under
lØbet var blevet dopet så kraftigt med stryknin, at han faldt sammen umiddelbart efter
at have passeret mållinien.
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A thenai 1906
Da den europæiske deltagelse havde været
dårlig ved legene i Saint Louis, fik Athenai
lov til at fejre 10 års jubilæet for de første
olympiske lege ved at arrangere et ekstra
olympisk stævne 1906. Det var et godt arrangement med 911 deltagere fra 20 lande,
og legene strakte sig kun over en halv snes
dage fra 22. april til 2. maj. Deltagelsen fra
USA var dog ikke særlig stor, hvorfor
Frankrig og Grækenland scorede flest points,
mens Sverige blev nr. S med 23 points. For
første gang var alle de nordiske lande repræsenteret, og Danmark fik 111/2, Finland 7
og Norge 4 1/2 points. De store svenske triumfatorer var Eric Lemming og John SvanDanske brydere ved de indledende kampe
i Athenai 1906 (herunder).
Nederst: Den danske fægter Herbert Sander
i aktion på pisten.
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London 1908
Det svenske atletikfænomen Eric Lemming
(herunder), der vandt guld i spydkast i Athenai
1906, London 1908 og Stockholm 1912.

Den italienske marathonlØber Dorando Pietri
(herover) kom fØrst i mål ved legene i London,
men måtte på grund af krampe i benene
hjælpes over mållinien af sejrsberuste landsmænd,
hvorfor han diskvalificeredes.

berg. Den fØrstnævnte vandt spydkast, Svanberg blev nr. 2 i marathonlØb, og i holdgymnastik mente svenskerne, nordmændene
og danskerne alle, at de havde det bedste
hold. Svenskerne besluttede imidlertid at
starte uden for konkurrence, men dommerne
udtalte salomonisk, at både Norge og Danmark havde vist gymnastik af hØjeste klasse.
Dommerlisterne havde dog nordmændene
foran med kneben marginal.
Danmark vandt fodbold, hvor slutkampen
ikke gennemfØrtes; det græske hold opgav,
da danskerne fØrte 9-0 ved pausen. S. M.
Jensen vandt brydning i sværvægtsklassen
samt en særlig konkurrence for vinderne af
samtlige klasser. Andre placeringer i brydning fik Danmark ved Karl Karlsen som nr.
2 i letvægt og Robert Behrens som nr. 3 i
mellemvægt. Danmark havde desuden et
hold damer med, og det gav opvisning i
gymnastik, en virkelig sensation. Damerne
boede under opholdet på det kongelige slot.
Den daværende græske konge, Georgios l,
var oprindelig dansk prins.

London 1908
Da London 1908 skulle arrangere olympiske
lege, faldt man tilbage til den tidligere fejl
at lægge stævnet sammen med en stor udstilling og at lade det strække sig over flere
måneder. Man byggede et nyt stadion, hvis
lØbebane var 537 m i omkreds, og rundt om
det var der en 603 m cykelbane. Inde på
selve grønsværen fandtes et 100 m langt
svØmmebassin.
Der startede ikke færre end 2064 idrætsfolk fra 23 nationer, heraf alene 709 englændere. Det eg!. sommerstævne var lagt i
dagene 13.-23. juli. Danskerne fik ikke ret
meget at skulle have sagt i denne periode,
eftersom de ni danske atletikfolk blev uplacerede, men Danmark fik en overraskende
andenplads i 100. m rygsvØmning ved Ludvig
Dam, som havde haft lejlighed til at træne
i Tyskland, og de danske brydere fik tre placeringer: S. M. Jensen (sværvægt), Carl Jensen (mellemvægt) og Anders Andersen (letmellemvægt) blev alle nr. 3 i deres klasser.
Dertil kom så, at det danske hold blev nr. 2
i fodbold efter sejre over to franske hold
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Stockholm 1912
Stockholm-legenes
uomtvistelige hØjdepunkt var
5000 meter lØbet. Finnen
Hannes Kolehmainen vandt
foran franskmanden
Jean Bouin i ny verdensrekordtid efter en spændende
slutspurt på en hel omgang.

(den ene med ikke mindre end 17-1, hvilket
stadig er verdensrekord i landskampenes historie), hvorpå Danmark blev besejret 2-0
af England i slutkampen. Det var vore fØrste
officielle landskampe. Danmark var endvidere det eneste land, som sendte deltagere
for at mØde englænderne i den olympiske
bokseturnering.
Storbritannien blev legenes nr. 1 med
441112 points, USA nr. 2 med 153 1/3 og
Sverige nr. 3 med 67 113 points, og svenskerne havde navnlig succes i atletik og
svØmning. MarathonlØbet blev atter en dramatisk forestilling: italieneren Dorando Pietri, som kom fØrst ind på stadion, fik krampe
i benene, hvorpå begejstrede landsmænd
hjalp ham over mållinien. Han blev diskvalificeret, og sejren gik: til amerikaneren
l. Hayes.

Stockholm 1912
Svenskerne var heldige med vejret, og de
arrangerede i dagene 6. juni-15. juli et
olympisk stævne, som blev en virkelig succes. Lidt fØr udendØrs-konkurrencerne afvik24

lede man en indendØrs turnering i tennis,
hvor Danmark fik en sØlvmedalje ved Sophy
Castenschiold, der nåede til finalen i single.
Det var den fØrste danske olympiske kvindepræmie.
Der var bygget et nyt stadion til legene,
som samlede 2387 idrætsfolk fra 29 nationer; svenskerne bidrog alene med 461 deltagere, der scorede 136 points mod 124 til
USA og 76 til Storbritannien. Danmark
havde det stØrste hold, der fra dansk side
nogen sinde er sendt til olympiske lege, men
flertallet af de ca. 700 danske deltagere deltog i gymnastikopvisninger. Deltagerne betalte selv deres rejse, og Danmarks konkurrencehold måtte selv udrede 50 kr. pr. deltager, fordi Danmarks Olympiske Komite
ikke rådede over ret mange penge, og staten
ikke ydede nogen stØtte. Danmark blev nr. 9
i nationskampen, vandt 4-årers inriggerroning ved smedeholdet fra NykØbing Falster,
blev nr. 2 i fodbold, hvor England sejrede
4-2 i slutkampen. SØlvmedaljer fik Danmark endvidere ved Ivan Osiier i kårdefægtning, sejlsportens 6 m klasse, holdgymnastik efter svensk system samt skydning
over 300 m med frit gevær. Det var L. l.
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Det legendariske .smedehold. (herover)
fra NykØbing Falster, der hjemfØrte guld til
Danmark i 4-årers inriggerroning.
T.h. Sejren er halet i land.

Madsen, som fik sØlv i skydning, og i samme konkurrence blev N. H. D. Larsen nr. 3.
Disse to gode placeringer hjalp danskerne til
en tredjeplads i holdskydningen. Endelig
vandt Danmark også bronzemedaljer i holdgymnastik med fritvalgte Øvelser samt i
sværvægtsbrydning ved S. M. Jensen, der altså deltog i sin tredje olympiade og for tredje
gang kom på præmieskamlen. Han led for
øvrigt ikke noget regulært nederlag, men
måtte trække sig tilbage med forbrændt hud
efter flere timers kamp i bagende sol under
åben himmel.
Historiske begivenheder ved legene i
Stockholm var, at finsk idræt fik sit store
gennembrud, navnlig ved Hannes Kolehmainen, som vandt 5 og 10 km løbene samt
terrænløb, og at indianeren James Thorpe,
USA, der var blevet nr. 1 i både fem- og tikamp, senere måtte aflevere sine præmier,
da det viste sig, at han havde været professionel baseball-spiller. Svenskerne blev placeret i næsten alle idrætsgrene, og for
Sverige var legene både arrangements- og
idrætsmæssigt et pletskud.

Antwerpen 1920
Tyskland skulle have arrangeret legene i
Berlin 1916, men 1. verdenskrig lagde en
hindring i vejen for dette stævnes gennemfØrelse, men så snart der atter blev fred i
verden, var de olympiske lege noget, man

Ønskede at genoptage så hurtigt som muligt.
Antwerpen fik overladt arrangementet, fordi
Belgien uforskyldt havde lidt så meget under
krigshandlingerne. BegejstriIigen for den
olympiske ide var nu blevet så stor, at den
danske stat begyndte at interessere sig for
legene og gav et Økonomisk tilskud på
100 000 kr., en stor sum efter tidens forhold.
Tyskland og østrig, som havde tabt krigen, fik ikke lov til at være med, og belgierne havde alt for kort tid til at forberede
legene, der dog fik deltagelse af 2682 idrætsfolk fra 29 nationer. USA blev bedste nation
foran Sverige, Storbritannien, Frankrig, Finland, Italien, Nederland, Canada og Danmark.
Danmark fik guldmedaljer i udspring ved
Stefanie Fryland-Clausen, i herrernes hold-
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Antwerpen 1920
Den danske udspringerske
Stefanie Fryland-Clausen (herunder) på vej til
guldet i tårnspring i Antwerpen 1920.

gymnastik med fritvalgte Øvelser samt i stående holdskydning over 300. meter. Niels
Bukh-gymnasterne måtte derimod nøjes med
andenpladsen i holdkamp efter svensk system, og andre danske sØlvmedaljer fulgte i
i hockey, boksning ved Anders Petersen i
fluevægt, Godtfred Johansen i letvægt samt
SØren Petersen i sværvægt, i sværvægtsbrydning ved Paul Hansen, skydning ved L. J.
Madsen og N. H. D. Larsen samt i stangspring Henry Petersen. Siden da har danske
mandlige atletikfolk ikke fået olympiske medaljer. Den største skuffelse for Danmark
var fodboldspillernes nederlag i deres fØrste
kamp, hvor Spanien slog holdet med 1-0
ved en kamp i Bruxelles. Dette resultat holdt
Danmark borte fra olympisk fodbold i 28 år.

Paris 1924
De ottende olympiske lege afholdtes i Paris
i dagene 5.-27. juli 1924. Tyskland var atter
udelukket. FØr åbningshØjtideligheden afgjordes damefægtningen, som for første gang
var på det olympiske program, og her fej-

Danmarks hockeyhold, der besejrede både
Frankrig og Belgien, men måtte se sig slået af
England og vandt sØlv (herunder).

Paris 1924
Tarzanfilmenes
Johnny Weismul1er
var sin tids
hurtigste svØmmer og
vandt »trekejserslaget«
mod svenskeren
Arne Borg
og australieren
Boy Charlton
på 400 m.
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rede Danmark store triumfer, da Ellen Osiier
blev nr. log Grete Heckscher nr. 3, så Danmark havde to præmietagere med i den officielle indmarch. Boksning var det danske
holds bedste idrætsgren med Hans Nielsen
fra Alborg som nr. 1 i letvægt samt Thyge
Petersen og SØren Petersen på andenpladser
i letsværvægt og sværvægt. Hans Nielsen er
Danmarks til dato eneste bokser med olym~
pisk guldmedalje. Andre danske placeringer
fik Willy Falck Hansen og Edmund Hansen
med andenpladsen i tandem-cykelløb; sejlsporten fik samme placering i 6 m klassen,
og P. R. Kirkebjerg tog sØlv i military-ridning. N. H. D. Larsen vandt bronze i skydning over 600 m med frit gevær. I alt scorede Danmark 20 points, hvilket resulterede
i en nationsplacering som nr. 10.
USA dominerede stort ved at få 216
points, mens Frankrig og Finland på de
næste pladser havde henholdsvis 83 og 78t
points, og Finland var for fØrste gang bedste
nordiske nation. Paavo Nurmi blev legenes
dominerende figur, da han med en times
mellemrum vandt såvel 1500 som 5000 m
løbene, og han fik sin tredje fØrsteplads i
terrænlØbet, der afholdtes i så stærk varme,
at mange af deltagerne styrtede om og en

enkelt dØde. SvØmningen domineredes af
Johnny Weismuller (den fØrste Tarzan på
film), og den nordiske fodboldære forsvaredes af Sverige med en tredjeplads. Uruguay vandt og indledte derved en uventet
æra for fodboldspillet i Sydamerika.
Det sejrrige danske boksehold i Paris 1924
(herover). Fra venstre mod hØjre:
SØren Petersen, sØlv i sværvægt, Hans Nielsen,
guld i letvægt, og Thyge Petersen, sØlv
i letsværvægt.
Den danske fægterske Ellen Osiier,
guldvinder i damernes fægtning, hvor
Grete Heckscher vandt bronze.
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Amsterdam 1928
Amsterdam fik overdraget afholdelsen af de
niende olympiske lege, der fandt sted på et
nyopfØrt stadion 28. juli-12. august 1928.
Nederlænderne lagde fodbold en måned fØr
den Øvrige del af de olympiske lege, hvilket
sikrede dem legenes Økonomiske succes efter
en række udmærkede kampe, der atter gav
Uruguay guldmedaljer.
Der deltog næsten 3000 fra 46 lande, og
med 13 points fik Danmark en placering
som nr. 14. Det var cykelrytterne, som vandt
de fleste danske medaljer. Willy Falck Hansen vandt 1000 m på tid og blev nr. 3 i
sprint, og Henry Hansen sejrede i landevejslØbet, hvor Danmark tillige vandt holdlØbet.
De resterende 3 gik til points til sejlsporten,
der sikrede sig en andenplads i 6 meters sejlads (W. Vett ligesom 1924), og til Jacob
Michaelsen i sværvægtsboksning. Hans Nielsen forsvarede sit olympiske mesterskab i
letvægt, men han måtte nØjes med en fjerdeplads p.gr. af manglende kondition. Han var
kommet for sent i gang med at genoptage
træningen.
USA blev på ny de 'olympiske leges bedste
nation, og Tyskland, som fik et olympisk
come-back, beklædte andenpladsen foran
Finland, Sverige og Frankrig. Legenes store
dyst var 5000 m løbet, som finnen Ville
Ritola vandt foran Paavo Nurmi, der til
gengæld sejrede på 10 000 m. Svenskernes
store triumfer kom i moderne femkamp og
brydning samt ved svØmmeren Arne Borg.

Amsterdam 1928
Henry Hansen kØrer i mål som sejrherre i
landevejslØb ved de olympiske lege i Amsterdam
(Øverst).
Willy Falck Hansen (i midten og forneden),
der blev nr. et i 1000 m på tid og nr. tre i sprint.
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Los Angeles 1932
Den tiende sommerolympiade, der afvikledes i Los Angeles i de to fØrste uger af
august 1932, blev i enhver henseende glansfuld. Den lange og dyre rejse bevirkede dog,
at der kun kom 1334 deltagere fra 37 nationer til legene i California, og da Danmark
ikke længere fik statsstøtte, var tanken om
et nogenlunde slagkraftigt hold næsten opgivet på forhånd. Med den danskfødte filmskuespiller Jean Hersholt som den drivende
kraft foranstaltedes der imidlertid en indsamling blandt dansk-amerikanere, der tilbØd at betale jernbanerejsen fra New York
til Los Angeles for de idrætsfolk, som selv
kunne klare turen KØbenhavn-New York
og retur.
Med denne økonomiske støtte lykkedes
det os at få et nogenlunde repræsentativt
hold med, men det skuffede dog dansk-amerikanerne, at Danmark ikke fik den fØrsteplads, som kunne have bragt Dannebrog på
sejrsmasten til tonerne af den danske nationalmelodi. SØlvmedaljer vandt det danske
hold ved Svend Olsen i vægtlØftning, (letsværvægt), Abraham Kurland i letvægtsbrydning og holdkampen i landevejscykling, hvor
holdet bestod af Frode SØrensen, Leo Nielsen og Henry Hansen. Willy Gervin og
Harald Christensen i tandem-cykling, Else
Jacobsen i 200 m brystsvØmning og Peter
Jørgensen i letsværvægtsboksning blev alle
nr. 3.
USA dominerede stort foran Italien, Sverige, Frankrig og Finland, mens Danmark
med 9 points blev nr. 15. Finlands store
skuffelse var, at den internationale komite
diskvalificerede Paavo N urmi for professionalisme. Han var betragtet som favorit i
marathonlØbet.
Los Angeles 1932
Finnen Lauri Lehtinen (Øverst) vandt
5000 meter lØb, men publikum ville have ham
diskvalificeret for forsætligt at have klemt
Ralph Hill med nr. 433.
I midten t.h. Abraham Kurland, Danmark,
der vandt SØlv iletvægtsbrydning,
t.V. guldvinderen Erik Malmberg, Sverige.
Svend Olsen, der vandt SØlv for Danmark
i vægtlØftning (nederst).
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Berlin 1936
Et imponerende arrangement med 3972 deltagere fra 49 lande gav Tyskland den ventede nationssejr over USA. Heller ikke denne
gang vandt Danmark nogen guldmedalje, og
i nationskampen blev det danske hold nr. 20
med 7 points. Selvom rejsen var billig, og
der afsendtes et stort hold til Tyskland, blev
det slået fast, at Danmark ikke var nogen
idrætslig stormagt.
Danmark vandt sine medaljer ved Ragnhild Hveger som nr. 2 i 400 m crawl, Richard Olsen og Henry Larsen, SorØ som nr. 2
i toer-roning med styrmand samt tredjepladser ved Inge SØrensen i 200 m brystsvØmning, H. M. Lunding i military-ridning og
Gerhard Petersen i weltervægtsboksning.
StØrst begejstring vakte den kun 12-årige
skoleelev Inge SØrensen, som var legenes
yngste deltager og fik bronzemedalje. Aldrig
har man set en lignende modtagelse af danske idrætsdyrkere, som da hun vendte hjem
fra legene i Berlin. Så selvom legene i virkeligheden ikke opfyldte de danske forventninger, fØlte vi os mindre skuffede end
mange andre lande, der måtte bØje sig for
tyskernes overmagt.
Tyskerne havde dog også deres skuffelser.
Det morede ikke Hitler, at amerikaneren
Jesse Owens vandt 100 og 200 m lØb,
længdespring og var med på det sejrende
hold i fire gange 100 m stafetlØb. Desuden
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Finalen i toer uden styrmand.
Nr. 1 Tyskland, nr. 2 Danmark med SorØ Roklub
(herover).
Amerikaneren Jesse Owens, Berlin-legenes
dominerende topscorer, der både sejrede i
100 og 200 meter lØb, længdespring og var med
på det sejrende hold i 4 X 200 meter stafetlØb.
Herunder ses han i færd med at sætte
olympisk rekord i længdespring med 806 cm.
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Herover: SvØmmepigerne Ragnhild Hveger, der
erobrede sØlv i 400 meter crawl, og den
kun 12-årige Inge SØrensen, legenes yngste deltager,
der vandt bronze, her ved dcn storstilede modtagelse
i KØbenhavn efter hjemkomsten fra Berlin.
T.h. MarathonlØberen Kitei Son,
Japans fØrste
sejrherre i atletik.

rundt om i verden led under fØlgerne af
krigen.
Legene bar da også præg af, at lande, der
ikke havde været direkte krigsskueplads, eller hvis befolkning havde undgået sult, klarede sig bedst. USA lå ganske vist klart i
spidsen med 187 points, men Sverige blev
nr. 2, og med 37 points lå Danmark som nr.
9 foran mange nationer, der plejede at være
bedre placeret ved dette verdensstævne.
De danske guldmedaljer tog Greta Andersen i 100 m crawl, Karen Hott i kajakroning, Karen Margrethe Harup i 100 m
rygcrawl (hun blev også nr. 2 i 400 m
crawl), Roskilde Roklub i toer med styrmand samt Paul Elvstrøm i sejlads i fireflyklassen. SØlvmedaljerne gik til svØmmepigerne i 4 gange 100 m crawl, Ebbe Parsner
og Aage Larsen i dobbeltsculler, Frederik
Kobberup i 1000 m ener kajak, Bernhard
Jensen og Eivind Hansen i 1000 m toer
kajak, Karen Lachmann i fægtning samt
Horsens Roklub i firer uden styrmand. EnLondon 1948
Herunder: Med fire guldmedaljer i fri idræt
blev den 30-årige nederlandske husmoder
Fanny Blankers-Koen legenes absolutte triumfator.

blev det tyske fodboldhold slået af Norge.
Det var fØrste og sidste gang, Hitler overværede en fodboldkamp. Norge fik bronze i
den olympiske fodboldturnering, mens Sverige blev slået ud af Japan.

London 1948
På grund af 2. verdenskrig måtte legene aflyses såvel 1940 som 1944, og da London
tog arrangementet 1948, blev Tyskland og
Japan forment adgang. Men mange nye nationer rykkede ind, så der i alt deltog 59
lande med 4689 aktive idrætsfolk, og der
var ikke noget i vejen med interessen for de
olympiske leges genoptagelse, selvom man
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delig fik: danskerne bronzemedaljer i fodbold, drage-sejlads, Axel Schandorff i cykling (sprint), Svend Wad iletvægtsboksning,
Henrik Hansen i weltervægtsbrydning, Lilly
Carlstedt i spydkast, Birthe Christoffersen i
tårnspring samt KØge Roklub i firer med
styrmand.
Der var så godt som ikke en dag uden en
dansk placering, og det var nærmest meningslØst at diskvalificere rytterholdet i military, fordi en af deltagerne ikke havde fået
korrekt besked om, på hvilken side han
skulle ride forbi en urtepotte, og Greta Andersen havde· sandsynligvis vundet 400 m
crawl, dersom hun ikke var blevet syg under
et indledende heat.
For fØrste gang siden 1920 deltog Danmark i olympisk fodbold, og holdet begyndte med at spille uafgjort mod Ægypten,
som vi dog besejrede under den forlængede
spilletid, selvom det varme vejr vel var i
ægypternes favØr. Men den solide fortræning
havde bragt det danske hold i bedre form
end nogen sinde fØr, og i den fØlgende kamp
kom den store sensation, at Danmark på
Arsenals bane vandt 5-3 over Italien, hvis
spillere nok burde betragtes som professionelle. I semifinalen vandt imidlertid Sverige,
hvorpå Danmark fik: bronzemedaljer ved at
vinde over Storbritannien. Internationalt var
dansk fodbold atter kommet i rampelyset,
men den gode indsats i London blev desværre anledning til, at mange spillere fik:
professionelle kontrakter i udlandet.
Også for Sverige blev legene en stor oplevelse med ikke færre end 16 guldmedaljer,
hvorimod hverken Norge eller Finland endnu var kommet til kræfter, og selvom Storbritannien havde værtskabet, blev det kun til
en enkelt guldmedalje, som kom ganske
uventet i ridning på legenes sidste dag.

Karen Margrethe Harup (Øverst) på sejrsskamlen
efter sejren i 100 meter rygcrawl.
Greta Andersen (i midten) modtager sin guldmedalje
for sin præstation i 100 meter crawl.
Sejren er også hjemme for Roskilde Roklub i toer
med styrmand. Italien kom ind som nr. to.

32

Helsinki 1952
Finn Haunstoft og Peter Rasch (herover)
vinder guld for Danmark i 1000 meter toer kano.
Herunder: Den senere så kendte
professionelle verdensmester i sværvægtsboksning,
Floyd Patterson, USA, der fik sit gennembrud
som amatør med sejren i mellemvægt ved legene
i Helsinki.

cecheren Emil Zatopek, .det menneskelige
lokomotiv« (herover), vandt både 5000 meter lØh
10000 meter lØb samt marathonlØb.

borg og derefter lØbet gennem Danmark, således at en stor del af befolkningen fik en
lille forsmag på legene.
FØr legenes åbning spillede Danmark fodbold mod Grækenland i Tampere (Tammerfors), hvor holdet vandt, hvorpå det ligeledes
besejrede Polen i Turku (Abo), men i kvartfinalen tabte man over for Jugoslavien; hol-

Helsinki 1952
Fra dansk side stilledes der store forventninger til legene 1952. Dels var der triumferne fra London, og dels glædede man sig
til at gæste et nordisk land, hvor man kunne
være nogenlunde sikker på, at klimaet ikke
ville volde idrætsfolkene vanskeligheder. Før
legenes begyndelse fik Danmark lejlighed til
at deltage i det olympiske fakkelstafetløb,
idet den olympiske ild, der var tændt af
solens stråler i Olympia, blev flØjet til Ål3

Sporten I.

Mod al forventning
vandt luxembourgeren
Joseph Bartel (t.v.)
guld på 1500 meteren.
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det var ikke i samme træning som fire år
tidligere.
Danmark fik i alt 101/~ points, hvilket gav
en placering som nr. 17, en tilbagegang sammenlignet med 1948, men i 10 af olympiadens 17 idrætsgrene fik danskerne dog placeringer blandt de seks bedste. Konkurrencen var blevet hårdere, fordi Sovjetunionen
for fØrste gang stillede op, og man atter
havde indbudt Tyskland og Japan. Dertil
kom, at levestandarden over det meste af
verden var forbedret betydeligt.
Danske guldmedaljer gik til Paul ElvstrØm
i finnjolle samt Finn Haunsto/t og Peder
Rasch, som helt uventet vandt 1000 m i
toer kano. En andenplads blev overraskende
vundet af Lis Hartel på »Jubilee« i skoleridning. Denne placering var bemærkelsesværdig, fordi det var fØrste gang en kvinde
tog olympisk medalje i ridning, og også
fordi fru Hartel på grund af polio. havde
været afskåret fra at dyrke idræt i flere år.
Hun blev kun nr. to ved årets danske mesterskab, men hun havde lagt træningen til
rette med henblik på de olympiske lege, og
da hun red i Helsinki, imponerede hun rideeksperter fra hele verden.
Tredjepladser gik til Frederiksværk Roklub i toer med styrmand, Karen Lachmann
i fægtning og Victor Jørgensen i weltervægtsboksning. Den sidstnævnte kom dog ikke til
at kæmpe om bronzemedaljen, idet begge de
tabende semifinalister fik tildelt diplom.
Skuffende for danskerne var det, at roerne
kun havde en båd med i finalen, og at svØmmerne blev helt uden medaljer. Bedst klarede Ragnhild Hveger sig, der som 31-årig
fik et come-back og blev nr. fem i 400 m
crawl og var med på det 4 gange 100 m
hold, der sluttede på fjerdepladsen.
StyrkeprØven mellem USA og Sovjetunionen sluttede i amerikanernes favØr, og disse
to lande lå klart foran Ungarn og Sverige
som nr. tre og fire. Legenes store navn var
Emil Zatopek fra Cechoslovakiet, der vandt
både 5 og 10 km samt marathonlØb, men
også små nationer formåede at hævde sig
på atletikbanen; således vandt Joseph Bartel
fra Luxembourg 1500 m lØbet. Og danskeren Gunnar Nielsen var lige ved at vinde en
medalje, men måtte nøjes med fjerdepladsen
på 800 m.
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Melbourne 1956
Dawn Fraser, Australien, (herover) har
gennemfØrt den fantastiske bedrift at vinde
100 meter fri svØmning i tre OL: 1956, 1960
og 1964.

Paul ElvstrØm (herover) ved hjemkomsten
fra legene i Helsinki, hvor han vandt en af sine
.i alt fire olympiske guldmedaljer.
Herunder: T.V. den danske rytterske Lis Hartel,
som på .Jubileec på ny besatte andenpladsen
i skoleridning med svenskeren Hemi Saint Cyr (t.h.)
som nummer et.

Olympiske Lege

Melbournes sprinterdronning Betty Cuthbert
fra Australien vandt både 100 meter lØb (herover)
og 200 meter lØb og
deltog desuden på det sejrende damestafethold.

Melbourne 1956
På grund af de australske karantænebestemmelser blev en særlig rytterolympiade henlagt til Stockholm 10.-17. juni 1956, og her
fik Danmark atter glæden af at se Lis H artel og »Jubilee« hjemfØre sØlvmedalje i
skoleridning.
Den eg!. sommerolympiade i Australien
22.11.-8.12. s.å. var ikke særlig gunstig for
danskerne, som havde svært ved at holde sig
i træning uden for sæsonen, men der afsendtes dog et hold på 31 aktive idrætsfolk;
der var bevilget tipspenge til olympisk deltagelse, og Danmark var med i ni olympiske idrætsgrene. Paul ElvstrØm vandt atter
finnjolle, og Ole Berntsen var sammen med
Christian BUlow og Cyril Andresen så nær
guldmedaljen i sejlads med drager, som man
kunne være, når den sidste konkurrence alligevel kun gav sølv. En tredje medalje til
Danmark kom i damernes kajakroning, hvor
Tove SØby blev nr. tre, og når dertil lægges

SØlvmedaljen fra rytterolympiaden, scorede
Danmark sammenlagt 8 points, hvorved vi
blev nummer 19 blandt 38 nationer, som
kom på præmieskamlen. Sovjetunionen slog
USA med 196 mod 163, mens de australske
arrangører på tredjepladsen fik 68J points.
Fjerdepladsen gik til Ungarn.
Det var et uheld for Danmark, at Gunnar
Nielsen, der i flere år havde været blandt
verdens bedste mellemdistancelØbere, sluttede sin idrætskarriere i Melbourne uden at
være kommet i form efter en benskade. Både
han og en anden dansk verdensrekordindehaver, svØmmeren Knud Gleie, nåede deres
topresultater mellem to olympiske stævner.
Bedst af de nordiske lande blev Sverige, men
Norge fejrede dog den triumf, at Egil Danielsen satte verdensrekord i spydkast, som
han vandt, og for Island var det en opmuntring, at trespringeren Vilhjalmar Einarsson
fik sØlvmedalje i trespring. Han var den af
samtlige deltagere, der havde foretaget den
længste rejse.
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Roma 1960

Roma 1960
Ingrid Kramer, Østtyskland, (herover)
brØd USAs mangeårige eneherredØmme i udspring.

I midten den danske kajakroer Erik Hansen
(herover), der sejrede i 1000 meter ener kajak.

Wilma Rudolph, USA, fik efter sine sprinterlØb
og tre guldmedaljer tilnavnet
.den kvindelige Jesse Owens«.

Mulighederne for at komme til olympiske
lege i »den evige stad« bevirkede, at så godt
som alle idrætsgrene indledte den olympiske
træning i god tid. Fodboldspillerne slØjfede
den alm. vinterferie, hvilket de havde særlig grund til, eftersom Danmark var den
eneste af de 16 nationer, som skulle have
adgang til slutrundekampene i Roma, der
allerede havde kvalificeret sig i efteråret
1959. Danmark havde ikke haft noget fodboldhold med i Melbourne, men minderne
fra 1948 levede stadig, og netop p.gI. af
fodboldspillernes indsats blev Roma-legene
en begivenhed, der skabte olympisk stemning i store dele af den danske befolkning.
Danmark var eneste nordiske nation, som
havde et fodboldhold med i Roma, men der
næredes ikke store forhåbninger om at vinde
den pulje, i hvilken vi skulle mØde Argentina, Polen og Tunesien i nævnte rækkefØlge,
men opgaven blev løst, eftersom holdet
havde det held at vinde 2-1 over Polen i
Livorno. I semifinalen, hvor Danmark mødte Ungarn i Roma, vandt holdet 2-0 efter
en kamp, som i hvert fald for fØrste halvlegs vedkommende bød på et spil, der nåede
de store hØjder, og derefter betØd det ikke
så meget, at man måtte nøjes med sØlvmedaljerne, efter at Jugoslavien havde vundet slutkampen 3-1. Dansk fodbold havde
atter vist, at et veltrænet og viljestærkt hold
kunne hævde sig i verdenseliten.
Legene fandt sted i dagene 25.8.-11.9.
1960, og Danmark sendte 119 aktive idrætsfolk til Roma. 45 af de 86 deltagende lande
fik medaljer, og det danske hold scorede 13
points, hvorved det blev bedste nordiske nation. Når fodboldspillerne er omtalt først,
selvom de »kun« fik sØlvmedaljer, skyldes
det, at det var dem, der blev talt og skrevet
mest om, men Danmark fik 2 guldmedaljer,
da Paul ElvstrØm for fjerde gang blev nr. et
i sejlads med enmandsjolle, og Erik Hansen
sejrede i 1000 m ener kajak. SØlvmedaljer
fik ikke blot fodboldspillerne, men også
W. E. Berntsen, SØren Hancke og Steen
Christensen i sejlads med 5,5 m både samt
Hans Fogh og Ole Gunnar Petersen i flying
dutchman, og Danmark blev bedst blandt de
49 nationer, som deltog i sejlsport. En bron-

Det berØmte danske fodboldhold, der vandt sØlv
ved legene i Roma 1960 efter i finalen at være
blevet slået af Jugoslavien med 3-1.
Stående yderst t.h. rigstræner Arne Sørensen.
T.h. Den amerikanske bokser Cassius Clay,
der vandt sine fØrste laurbær ved de olympiske lege
i Roma 1960, hvor han sejrede i let-sværvægt.
Australieren Herbert Elliott (nederst) var helt
suveræn på 1500 meteren, her ses han fotograferet
under sin berØmte 3/4 omgangs spurt.

zemedalje vandtes tillige i 4 gange 500 m
stafet-kaproning. Varmen var et hårdt handicap for mange af danskerne, og at Knud
Enemark som følge af hedeslag dØde under
landevejs-cykellØbet er et trist minde, men
andre af vore folk klarede sig godt trods den
hØje temperatur. Thyge TØgersen blev f.eks.
nr. 6 i sit livs fØrste marathonlØb.
Sovjetunionen slog atter USA i kampen
om at være bedste nation, mens Tyskland og
Italien besatte de næste pladser. Deltagere
fra dette olympiske stævne, som lever i erindringen, var den kvindelige negersprinter
Wilma Rudolph, etioperen Abebe Bikela, der
ganske uventet vandt marathonlØbet, den
sovjetiske vægtlØfter Jurij Vlasov og den
amerikanske vinder i letsværvægtsboksning,
Cassius Clay. Han blev jo senere professionel verdensmester i sværvægt.

USA brillerede totalt i svØmning ved legene
i Tokyo 1964. Herover ses de tre bedste i
200 meter rygsvØmning, fra venstre Bob Bennett
(bronze), Jed Graef (guld) og Gary Dilley (sØlv).

Fred Hansen, USA (herover) sprang 510 cm i
stangspring, hvorved han kvalificerede sig til guldet.

Pelle Svensson, Sverige (herover),
sØlvvinder i sværvægtsbrydning, kaster modstanderen
med et af sine berØmte nakkesving.

Danmarks guld i firer uden styrmand hjemfØrtes af
Roforeningen Kvik, hvis mandskab (herunder)
er fotograferet ved sejrsceremonien.

Ole Berntsen med sit mandskab på sejrsskamlen
efter sejren i drageklassen med »White Lady.
(herunder).

Olympiske Lege

Russeren Valerij Brumel (herover) vandt
i elegant stil guld i hØjdespring.

Tokyo 1964
Allerede på en kongres i Berlin 1936 blev
det bestemt, at Tokyo skulle være olympisk
arrangør 1940, og at legene derved for fØrste gang skulle finde sted i Asien, men 1940legene blev p.gr. af krigen ikke til noget, og
Tokyo havde for Øvrigt trukket sig tilbage
1938, da der var krig mellem Kina og
Japan.
At samle verdens idrætsungdom i Asien
blev udskudt til 1964, da legene afholdtes i
Tokyo 15.-24. oktober, hvor man i Japan
almindeligvis har en behagelig eftersommer,
men for en gangs skyld kendetegnedes årstiden ved en kedelig regnperiode. Selvom
japanerne fØrst fik alle anlæg færdige i sidste Øjeblik, gennemfØrte de dog et perfekt
arrangement, som bØd på et nyt gigantopgØr mellem USA og Sovjetunionen. Amerikanerne fik flest medaljer, men i pointskampen var deres sejr så kneben som på 188
mod 187. Derefter fulgte Tyskland, Japan
og Italien, og Sverige blev som nr. 15 bed-

ste nordisk~ nation med 14 points; Danmark
og Finland fik begge 11 points og delte 17.
pladsen. Af de 93 deltagende nationer fik
41 medaljer, og blandt dem, der rejste skuffede hjem, var nordmændene, hvis bedste
placering blev en femteplads i gymnastik.
Kravene for at komme med på så lang en
rejse som til Tokyo var strenge, men det
danske hold blev alligevel på 61 aktive deltagere, der vandt 2 guld-, 1 sØlv- og 3 bronzemedaljer, hvilket ikke kunne betragtes som
skuffende i betragtning af den hårde konkurrence og de for nordeuropæiske idrætsfolk uvante forhold.
De danske fØrstepladser kom i sejlsport
og roning. Ole Berntsen, som sammen med
Christian Biilow og Ole Poulsen sejlede
"White Lady«, vandt drageklassen efter et
fantastisk spændende opgør. Stillingen fØr
den sidste af de 7 sejladser var således, at
danskerne absolut skulle slå USA, og den
tyske båd måtte ikke blive bedre placeret
end nummer to. "White Lady« kom i mål
som nr. 7 lige foran amerikanerne, og bå39

Eksplosiv hurtighed og styrke karakteriserede
amerikaneren Bob Hayes, der vandt 100 meter lØbet
i tiden 10 sekunder rent.

den fra BahamaØerne, som var uden medaljechance, henviste Tyskland til andenpladsen. Dermed var den danske sejr altså
halet i land, og det kan nævnes, at »White
Lady« var den eneste drage, som havde to
fØrstepladser i de enkelte sejladser.
Den guldmedalje, som roerne fra Roforeningen Kvik fik i firer uden styrmand,
hjemfØrtes af John Ørsted Hansen, BjØrn
HaslØv, Erik Petersen og Kurt Helmuth, der
ved at vinde et indledende heat kvalificerede
sig direkte til finalen, og her viste de den
klasse, som uheld ved de to sidste års europamesterskaber havde hindret dem i at dokumentere.
At Kjeld Rodian besatte andenpladsen i
det 175 km lange landevejs-cykellØb var en
overraskelse, men han var kun få centimeter fra at vinde, da han i et stort hovedfelt fik placeret sig så godt, at han kunne
udnytte sine spurtevner. Preben .lsaksson
blev nr. tre i 4000 m forfØlgelseslØb, og
bronzemedaljer gik endvidere til Henning
Wind i sejlads med finnjolle samt Peer Norrbohn og John SØrensen i 1000 m toer kajak.
Danmark havde ikke noget fodboldhold med
i Tokyo, men man forsØgte at kvalificere
sig i en indledende runde, hvor vi efter 3
hårde kampe måtte se os slået af Rumænien.
Danmark tabte 2-3 i Kbh., vandt 3-2 i Bucuresti og den tredje kamp på neutral bane
(Torino) vandt Rumænien 2-1.
Danskerne flØj til Tokyo via Nordpolen
og tog hjem over Thailand med to dØgns
ophold i Bangkok, hvor holdet fik lejlighed
til at glæde sig over Østasiens særlige folkeliv. I Tokyo var afstandene for store til, at
man kunne kombinere idræt med turisme,
men turen var en stor oplevelse, og de
idrætslige resultater af hØj klasse. Navnlig
svØmningen i en nyopfØrt hal samt atletikken og vægtlØftningen havde præstationer,
som overgik alt, hvad man havde set ved
tidligere olympiske lege.

For fØrste gang siden 1920 kunne samme lØber
vinde både 800 og 1500 meter lØb - New Zealands
Peter Snell (t.v.).

Gennemgang af
de enkelte sportsgrene

Svømmesport
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Svømning
Englænderne var efter alt at dØmme de fØrste, som organiserede svømmekonkurrencer
i moderne udformning, og de regnes også
som foregangsmænd inden for udviklingen
af svømmeteknikken. Denne fase i svømningens historie tilhører 19. årh.
I moderne tid er det fØrst og fremmest
USA og Australien, der har været de store
svømmenationer, men også Danmark har
opnået resultater af international kla~se.
Ved de olympiske lege henhører svømning
under hovedidrætterne, og når den internationale elite mødes i kamp om tiendedele
sekunder, er der spænding og feststemning
omkring svØmmebassinet.
Der konkurreres i fire forskel1ige svØmmearter: crawl (fri svømning), brystsvØmning,

Svømmesport
• vendingskontrollanter

snor til tyvstart

©

FOCUS

SvØmmebassinet
Standardmålene for et internationalt svØmmebassin
er 50 X 12 m. De fleste danske indendØrs bassiner
måler dog 25 X 12 m. Langs med den ene korte side
findes startpladserne for de forskellige
svØmmebaner, der adskilles af tove med flydere
af kork i vandoverfladen.

startskammel

Startskammel 1, længst til hØjre i bassinet:
Starten i crawl, brystsvØmning og butterfly sker
fra startskamlen. RygsvØmmerne starter derimod i
vandet med hænderne på håndtaget i startskamlen.
SvØmmerne går i mål ved at slå hånden/hænderne
i væggen, som på dette sted er forsynet med
et net over en kontaktplade, der sender en elektrisk
impuls videre til tidtagernes ure.
For at svØmmerne ikke skal generes af de bØlger,
der opstår, er der en skvulprende i hver af de to
langsider.

En snor spændt over bassinet sænkes ned foran
svØmmerne i tilfælde af for tidlig start.
To andre vimpelforsynede snore advarer
rygsvØmmerne om, at der er 5 m til bassinvæggen.

rygcrawl og butterfly. Butterfly kom fØrst
frem i 1950-erne, idet det tidligere blev godkendt som en form for brystsvømning.
Endelig findes der også en holdkapsvømning, hvori de fire førnævnte svØmmeformer
indgår. Denne konkurrence kaldes for holdmedley.
Baner og udstyr
SvØmning var fra begyndelsen en sommersport, men takket være de mange indendØrs
bassiner er den nu blevet en idræt, der kan
dyrkes året rundt.
Et reglementeret internationalt svØmmebassin skal måle 21 X 50 m, langbane bassin,
med plads til otte baner, der hver har en
bredde på 2,5 m. Dybden i bassinet må ikke
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Crawl eller fri svØmning er den
hurtigste af de fire svømmearter. Crawl
er også en af de mest komplicerede
former og kræver et perfekt samarbejde
mellem armenes og benenes bevægelser
(billedserien øverst). Armtagene fØres
helt ud og danner en kontinuerlig bevægelse. Bensparkene modsvarer
den almindelige gangbevægelse.
Andedrætsteknikken kan studeres
på billedet t.v.: SvØmmeren vender
hovedet så meget OP. at han får tid
til en hurtig indånding, oftest ved hvert
andet armtag. Udåndingen sker
under vandet.

være under 186 cm. Banerne adskilles ved
hjælp af tove, som ligger i vandoverfladen
og holdes oppe af korkflydere.
I Danmark findes der kun 25 m bassiner
indendØrs, og på 25 m baner, kortbanebassiner, kan der ikke sættes verdensrekorder.
Stående start sker fra en startskammel,
og ved rygcrawl, hvor starten sker i vandet,
er der som regel særskilte håndtag. Startskamlerne må hØjst være 75 cm over vandet
og er nummererede fra hØjre til venstre.
Midt for banen findes i den modsatte ende
tilsvarende banenumre fra 1 til 8.
15 m fra starten trækkes en snor tværs
over bassinet, og den kan i tilfælde af tyvstart sænkes ned foran de svØmmende. Det
er den bedste måde at standse svØmmerne
på, idet de kan have svært ved at opfatte
lydsignaler, når de er kommet i vandet.
SvØmmernes udstyr består for herrernes vedkommende af et par badebukser med dobbelt forside. Damernes badedragt skal være
hel med benene skåret lige over; de reglementerede mål for, hvor nedringet badedragten må være, skal overholdes (kun 12
cm fra halsen og 5 cm fra armhulerne).
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SvØmning er en sport, hvor ungdommen
og fremfor alt pigerne har opnået bemærkelsesværdige resultater. At det specielt er
skoleungdommen, der udmærker sig, skyldes
vel især, at den i de lange ferier kan træne
mere end ellers. Dertil kommer, at svØmning
ikke er nogen kraftbetonet sport, men derimod en sportsgren, hvor smidighed og god
teknik gØr udslaget; dette gælder navnlig i
crawl.
De fire svømmearter
Fri svØmning giver, som navnet siger, svØmmeren frihed til at anvende hvilken som
helst svømmernåde han vil, men eftersom
crawl uden sammenligning er den hurtigste,
kan man faktisk betegne fri svØmning og
crawl som værende praktisk taget identiske.
Da svØmmesporten var ung, opfattede
man begrebet fri svØmning mere bogstaveligt, og i denne gren udØvede man de mest
forskellige svømmeformer. Oftest brugte
svØmmerne stilen trudgeon, en kombination
af crawlsvØmningens armfØring og sidesvØmningens benfØring. En betydelig bedre
form for fri svØmning, mere lig moderne
crawl, introduceredes fØrste gang af Duke
Kahanamoku fra Hawaii ved de olympiske
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Vending under vandet, såkaldt
saltovending, og uden at hænderne slås i
væggen, såkaldt no-touch-vending.
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lege 1912. Stilen blev senere udviklet af så
legendariske frisvØmmere som Arne Borg,
Boy Charlton og Johnny Weissmuller.
Den moderne form for crawl er med sin
rent videnskabeligt tilpassede teknik på en
gang kraftbesparende og samtidig en svØmmeform, der giver gode resultater.
ArmfØringen er i princippet den samme,
men er i de senere år blevet gjort længere
både fremad og bagud, så der dannes en
kontinuerlig bevægelse fra det Øjeblik, hånden får kontakt med vandet, og til den forlader vandet efter at være fØrt lige ned til
låret; det går i princippet ud på at få et så
langt træk som muligt. Samtidig undgår man
omhyggeligt at »drukne« albuerne i vandet
ved at holde albuen så hØjt som muligt under
hele armtaget. Den gamle form, hvor svØmmerne nærmest gled gennem vandet, er nu
forsvundet, og der arbejdes i et betydeligt
hØjere tempo end fØr.
BenfØringen har udviklet sig til en hurtig
bevægelse op og ned, således at kraften påvirker vandet skråt bagud, en direkte modsætning til almindelig gangbevægelse. Benbevægelserne ligger også længere nede i
vandet end tidligere.
Andedrætsteknikken må siges at være

FQCUS

svØmmernes alfa og omega. Svømmeren
crawler med ansigtet under vandlinien, og
ved indånding drejes hovedet netop så meget, at munden er fri, så der kan foretages
en meget hurtig indånding. Den hurtige udånding sker dog først, når hovedet drejes
forbi kroppens midterlinie på vej mod overfladen til en ny indånding. Hovedets bevægelse er nærmest halvcirke1formet og foregår, mens skuldrene hele tiden befinder sig
i samme plan i vandet.
Et grundprincip i al svØmning går ud på,
at man sØger at undgå modstand. Med armog benbevægelser sØger man i så stor udstrækning· som muligt at udnytte vandets
træghed ved nærmest at »grave« sig frem.
Samtidig sØger man også at undgå modstand
ved ikke at foretage unØdvendige kropsbevægelser, og derfor er en god ind- og udåndingsteknik så vigtig. En perfekt indånding forstyrrer hverken kroppens beliggenhed eller rytme, men derimod kan en for
kraftig hoveddrejning let bringe kroppen ud
af den rigtige stilling.
I crawl anvendes der to former for vending. SvØmmeren behøver meget luft, og
derfor foretrækkes ofte den såkaldte overfladevending, idet svØmmeren der får tid
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til at trække vejret ordentligt, inden han eller hun med fØdderne sætter af mod bassinet.
De fleste foretrækker dog at vende i vandet, saltovending, en metode der er blevet
endnu mere effektiv, efter at man 1965 opgav kravet om, at der skulle rØres med en
hånd ved vendingen, en ting, der var vanskelig at kontrollere ved hurtige vendinger.
Vendingen under vandet er imidlertid meget krævende, idet svØmmeren ved dykningen tvinges til at springe en indånding over.
Rygcrawl kan nærmest betegnes som crawl
i rygliggende stilling, men med en anden
teknik og et fra fri svØmning stærkt afvigende armtag (se illustrationen). Vendingen
udføres som i crawl, men med den forskel,
at kravet om, at man skal rØre med en hånd,
stadig gælder, hvad enten man vender over
eller under vandet. En anden regel forbyder
svØmmeren at forlade den rygliggende stilling ved vending og ved mål, før han har
berørt væggen.
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BrystsvØmning er den ældste form for svØmning. Ved enhver svØmmeundervisning lægges der stor vægt på at lære deltagerne brystsvØmning, selvom den i stadig større udstrækning koordineres med træning i crawl.
Den form for brystsvømning, der praktise-

Rygcrawl udfØres som crawl i rygliggende stilling,
men med en anden teknik. Starten sker i vandet.
Ved vending skal en hånd berØre væggen.
Bensparkene udfØres i et dybere leje end ved crawl
og samordnes med armtaget, således at
svØmmeren beholder balancen og retningen; foden
får med andre ord en styrende opgave udover
den rent fremdrivende. Noget specielt er også det
såkaldte S-tag (se næste side).
T.V.: startskuddet er gået; man slipper

starthåndtaget og kaster sig bagud, samtidig med
at der sættes kraftigt af med fØdderne.

res i konkurrencer, er vidt forskellig fra den
form for brystsvømning, der læres i skolerne, specielt hvad vejrtrækningen angår.
Reglerne i brystsvØmning er meget detaljerede i den hensigt at få så ren en stil som
muligt uden blanding med bevægelser fra
andre svØmmeformer. Alligevel kan man
undertiden se brystsvømmere bruge armbevægelser under vandet, som mest af alt
minder om butterfly, men så længe svØmningen udfØres symmetrisk, accepteres denne form for stilbrud.
Når brystsvømmeren vender, og når vedkommende kommer i mål, skal begge hænder samtidig og i samme højde rØre ved
endevæggen og skuldrene holdes vandrette.
SvØmning under vandet er kun tilladt efter
start og vending og da kun med et armtag
og et bentag.
Butter/ly er den yngste af de fire svØmmemetoder og er udviklet til at blive den hurtigste efter crawl. Navnet hentyder til armtagene, der udfØres på en sådan måde, at
armene først samtidig kastes fremefter over
vandet og så fØres symmetrisk bagud. Også
benene arbejder i en samtidig bevægelse op
og ned, der minder om delfinens måde at
svØmme på. Butterfly kaldes derfor også for
del/insvØmning.
Ligesom i brystsvØmning skal kroppen
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Armtaget er en
karakteristisk
finesse i rygcrawl
og kaldes
almindeligvis
S-taget efter
formen på den
bane, som armen
beskriver fra
vandoverfladen
mod hoften.
Billedserien
til hØjre viser også,
hvordan man
skal balancere med
kroppen. Det er
nØdvendigt,
at kroppen hele
tiden er i et
vandret leje og
ret kurs.
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hele tiden holdes vandret, og ved vending og
i mål skal begge hænder rØre væggen samtidig og i samme hØjde. Efter start og ved
vending må svØmmeren ikke bruge mere end
et armtag for at nå overfladen, derimod må
svØmmeren ved start og vending bruge lige
så mange benspark han vil.
Konkurrencer
Mesterskaber og andre stØrre konkurrencer
omfatter dels individuelle opgØr i de fire
svØmmearter crawl, brystsvØmning, rygcrawl og butterfly samt i individuel medley,
dels holdkapsvØmning for 4-mandshold i fri
svØmning, dels medley.
I individuel medley svØmmes der lige
langt i de fire svømmeformer. Den svØmmende begynder med butterfly, skifter til
rygcrawl, brystsvØmning og crawl. Medley
jor hold, holdmedley, gennemfØres som stafet, og her er rækkefØlgen rygcrawl, brystsvØmning, butterfly og ciåwl. Når man her
begynder med rygcrawl skyldes det, at starten i denne gren sker i vandet. Hvis rygcrawl var placeret senere i konkurrencen,
ville et normalt skifte ikke være muligt.

Opdeling i heats. Normalt melder der sig
så mange til en konkurrence, at det er nødvendigt med flere indledende heats fØr fi-

nalen. I en international konkurrence placeres de. bedste svØmmere i forskellige heats,
mens de Øvrige fordeles ved lodtrækning.
Tiderne i de indledende heats er kvalificerende til finalen; Startpladserne i de indledende heats og i finaler uden indledende
heats bestemmes ved særskilt lodtrækning.
I finalen placeres svØmmerne i Øvrigt efter
de opnåede resultater i de indledende heats
således, at den bedste eller det bedste hold
får midterbanen i bassiner med ulige antal
baner og bane 3 eller 4 i bassiner med seks
eller otte baner. Den, som har den næstbedste tid, tager plads til venstre for nummer et
og de Øvrige henholdsvis til hØjre og venstre
i den rækkefØlge, de har kvalificeret sig til.
Hvis to svØmmere har samme tid, trækkes
der lod om deres startpladser.
Starten sker på kommandoen »på Deres
pladser«, hvorefter svØmmerne indtager startstillingen. Ved stående start læner de sig
kraftigt fremad på startskamlen med bøjede
knæ. Så snart alle deltagerne står helt stille,
gives startsignalet, sædvanligvis et skud,
hvorpå svØmmeren springer med udstrakt
krop. Anslagsvinklen afpasses, så svØmmeren glider så langt som muligt og med den
mindst mulige modstand under vandet fØr
de første svØmmetag.
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Starten i rygcrawl sker i vandet. SvØmmeren vender sig med ryggen mod banen, sætter fødderne mod bassinvæggen under vandet og holder fast i starthåndtaget med hænderne.
Hvis der sker flere tyvstarter efter hinanden, gælder den regel, at den som tyvstarter tredje gang diskvalificeres, uafhængigt af om vedkommende har været impliceret i de tidligere tyvstarter .eller ej.
Når der skiftes i holdkapsvØmninger, må
afløseren ikke starte, før hans holdkammerat når målvæggen med hånden eiler hænderne. Et brud på denne regel medfØrer, at
holdet diskvalificeres, hvis da ikke den, der
begår fejlen, har så megen åndsnærværelse,
at vedkommende svØmmer tilbage til startvæggen og begynder igen.
Ved vending og i mål skal svØmmeren berØre bassinvæggen med mindst en hånd, i
brystsvømning og i butterfly dog med begge hænder samtidig og i samme hØjde. I
crawl er det nu tilladt svØmmeren at vende
uden at rØre med hænderne. Ved internationale svØmmekonkurrencer skal der udråbes
en vinder. Hvis to deltagere har samme resultat, dødt lØb, skal de derfor mØdes igen
til en endelig afgØrelse.
I Danmark tillader man derimod, at fØr-

BrystsvØmning har udviklet sig til
at blive en kraftfuld svØmmernetode i
et hØjt tempo og med mindre
bevægelser. SvØmmeren fØrer begge
arme fremad samtidig i eller under
vandoverfladen og derefter samtidig
og symmetrisk bagud. Også benenes
bevægelser skal udfØres perfekt og
udelukkende i vandret stilling. Kroppen
skal holdes i en perfekt brystliggende
stilling. De hurtige indåndinger
(tredje og sidste afsnit i billedserien)
giver moderne brystsvØmning
et karakteristisk, vippende præg.
Starten (t.v.). Den svØmmer, som efte
starten tager mere end et armtag
og et bentag for at komme op til
overfladen, diskvalificeres.

Vendingen (billedet herover) er et
vanskeligt moment i brystsvØmning. Den
må ikke begyndes, fØr svØmmeren
har berØrt væggen med begge hænder
samtidig og i samme hØjde.
Kroppen skal beholdes i brystliggende
stilling, og efter vendingen må der kun
tages et svØmmetag under vandet.
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Karakteristisk for butterfly er
indånding med hovedet fremad.
Vejrtrækningen kan også ske
med en hoveddrejning til siden.

stepladsen deles i konkurrencer, som ikke
gælder officielle mesterskaber.

godkendes kun i 50 m bassiner og i yards
kun i 55 yards bassiner. Da distancerne i
yards er en anelse længere end de tilsvarende i meter, regnes et yardresultat også
som rekord på meterdistancer. I Europa
gælder kun en rekordtabel, der regner med
meter.

Rekorder
For at en rekord kan anerkendes, skal visse
betingelser være i orden: Der må ikke være
strøm i vandet, og ligesom i løb er det heller ikke tilladt at pace en anden svømmer.
Under løbet må svØmmerne heller ikke oplyses om andet end, hvor mange bassinlængder der er tilbage. Tre godkendte tidtagere
skal tage tiden. Hvis to ure viser samme tid,
gælder denne tidsangivelse; hvis alle tre ure
viser forskellig tid, regner man med det mellemste urs tid; I holdkapsvØmning, medley
eller crawl, godkender man rekord individuel, sat af den fØrste svØmmer på holdet.

Danske rekorder noteres både på 25 m kortbane og på international 50 m bane. Man
har indfØrt denne dobbelte rekordliste for
at stimulere de aktive i den lange vintersæson, hvor de fleste danske svØmmere kun
har 25 m bassiner at træne i.
De 50 m tider, som er bedre end de tilsvarende på 25 m, regnes som rekord i kortbanetabellen.

Inden for svømmesporten noterer man verdensrekorder både i meter og i yards, fordi
man stadig i mange lande bruger yard som
målesystem. En rekord på meterdistancen

Tabellen nedenfor viser samtlige de distancer, for hvilke man noterer verdensrekord,
og videre angives der, hvilke distancer der
forekommer ved DM, EM og OL.
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Butterfly, en interessant svØmmefonn, den hurtigste
efter crawl. Armene kastes samtidig fremad over
vandet og fØres derpå sy=etrisk bagud under
vandoverfladen. FØdderne arbejder parallelt i en
op- og nedadgående bevægelse i lodret stilling
og driver kroppen frem i en bØlgende bevægelse,
der minder om delfinens måde at svø=e på.
Ved vendingen skal hænderne slås i væggen
samtidig og i sa=e hØjde, og svØmning under
vandet er, ligesom ved starten, ikke tilladt
med undtagelse af et armtag.

I M IDM IEM I OL I Yards
Individuel:
Crawl

100
200
400
800
1500
Brystsvømning 100
200
Rygcrawl
100
200
Butterfly
100
200
Medley
200
400

x x x
x
x x x
x**
x* x* x*
x
x x x
x x** x**
x x* x*
x x** x**
x x* x*
x x x
x x x

110
220
440
880
1650
110
220
110
220
110
220
220
440

Holdkapsvømning:
Crawl
Medley

4x 100 x x x 4x 110
4x200 x* x* x* 4x220*
4x 100 x x x 4x 110

* kun herrer ** kun damer

Officials
Overdommeren er hØjeste myndighed ved et
stævne, og han afgØr eventuelle tvivlsspØrgsmål alene. Når ait er klar til start, giver han
klarsignal til starteren, der har sin plads ved
en af bassinets langsider.
Et antal banedommere kontrollerer, at de
konkurrerende ikke generer hinanden under
løbet eller overtræder de regler, der gælder
i de pågældende svømmegrene. En måldommerleder afgØr alene, i hvilken rækkefØlge
svØmmerne er kommet i mål efter at have
fået rapport fra sine assisterende kolleger.
Endvidere skal der være en tidtager på hver
bane og to ekstra tidtagere på den svØmmer, der kommer fØrst i mål. Det er i tilfælde af, at der sættes rekord. En rekord
skal nemlig være registreret af tre tidtagere,
for at den kan godkendes.
Lederen af tidtagningen meddeler resultaterne til konkurrencens sekretærer.
Til officials hØrer også vendingskontrol-
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lanter, banedommere og særlige kontrollanter ved lange svØmninger.

og de europæiske mesterskaber. De britiske
imperiemesterskaber hØrer også til storkonkurrencerne.

Konkurrencer
Det største internationale arrangement inden
for svØmning er de olympiske lege. De enkelte verdensdele har deres egne mesterskabskonkurrencer, f.eks. de panamerikanske mesterskaber, de asiatiske mesterskaber

Historiske Glimt
Mennesket mangler i modsætning
til de fleste pattedyr medfødte
svømmeegenskaber. Alligevel hØrer SVØmmekunsten til de færdigheder, man hurtigt kan tilegne sig,
og man ved, at brystsvØmning, rygcrawl og crawl var almindeligt
kendte allerede i oldtiden. I Norden har ikke mindst vikingerne udmærket sig ved at være dygtige
svØmmere, og endnu i begyndelsen
af middelalderen menes svØmmedygtigheden at have været ret udbredt over hele Europa. Af ukendte
grunde aftog interessen for svØmning, for imod slutningen af 18.
årh. at blusse op igen. I 19. årh.
var det fØrst og fremmest englænderne, der fandt frem til de sportslige muligheder, der er i svØmning.
Den danske gymnastikpædagog
Franciscus Nachtegall, der havde
kong Frederik VIs bevågenhed,
havde allerede 1814 fået indfØrt
svØmmeundervisning både i de militære værn og i almueskolerne.
1837 arrangeredes den fØrste egentlige
svØmmekonkurrence i London. S.å.
var der blevet oprettet et nationalt
forbund for sporten.
1873 lancerede englænderen JamesTrudgeon fri svØmning. Trudgeonstilen
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I Danmark konkurreres der hvert år om
danske mesterskaber indendØrs og udendØrs
og om distriktsmesterskaber. Endvidere afholdes der dansk mesterskab i 50 m fri
svØmning + 50 m bjærgning.

var en overgangsform mellem den
såkaldte sidesvØmning og crawl,
med armfØring som i crawl og
saksespark med benene.
1874 dannedes det britiske svømmeforbund, Amateur Swimming Association of Great Britain, og der
udarbejdedes nye bestemmelser for
amatører.
I slutningen af dette århundrede
indfØrtes også konkurrencesvØmning på det europæiske kontinent
samt i USA og Japan.
1896 afvikledes de fØrste officielle danmarksmesterskaber i svØmning,
100 m fri svØmning og fri svØmning over 1 engelsk mile. De sorterede under Dansk Idræts-Forbund, der blev stiftet samme år,
hvor svØmning optoges på de
olympiske leges program.
1902 lancerede australierne crawl, som
erstattede Trudgeons fri svØmning.
1907 oprettedes Dansk SvØmme- og Livrednings-Forbund, der det fØlgende
år blev optaget som specia1forbund
under Dansk Idræts-Forbund.
1908 oprettedes det internationale svØmmeforbund, Federation Internationale de Natation'Amateur, FINA.
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Udspring
Udspring er en sport, hvor Danmark gennem årene bar ydet en god international indsats med mange sejre og store præstationer.
Men det er dog fØrst og fremmest amerikanerne, der lige siden 1920 bar domineret
denne sport. Tidligere var det en præcisionsidræt, der nu er videreudviklet til at blive en
spændende, akrobatisk leg med tyngdeloven
og med så svære spring, at det er yderst sjældent, at en springer kan gennemfØre en konkurrence uden at fejle et spring. Hvis et
spring skal lykkes, er det nØdvendigt, at ner~
verne er under kontrol, og endvidere skal
udspringeren have talent og en god portion
intelligens i forbindelse med rytme og elegance.
Der konkurreres fra fjedrende afsæt,
kunstspring, fra 1 og 3 m, samt i tårnspring
med fast afsæt fra 5 og 10 m. Hvert spring
har en fast sværhedsgrad og vurderes efter
en skala fra O til 10 points.
Vipper og tårne
Et tårn er sædvanligvis bygget således, at
der kan springes både med fjedrende afsæt
og med fast afsæt. Undertiden findes der
også særskilte faste afsatser på 1 og 3 m
beregnet til træning.
~n eller tre m spring fra fjedrende afsæt
udfØres fra bØjelige vipper, der skal være
mindst 4 m lange. Vippen er som regel af
aluminium. Til de hØje spring, tårnspring,
fra 5 og 10 m udføres springet med fast afsæt og med en tillØbsbane af mindst 5 m
længde.
Et spring må ikke udfØres, medmindre
vanddybden er i orden, og reglerne er i den
henseende meget betryggende. Det er meget
vigtigt, at målene overholdes. Neden under
3 m vippen skal et bestemt område af bassinet være 3,5 m dybt, og ved udspring fra
større hØjder kræves større dybde i bassinet.
Det kræves også, at vandet er i bevægelse
under en konkurrence. Det sker ved, at der
sprøjtes vand på overfladen, for at udspringerne lettere kan se overfladen og bedømme
afstanden til den.

Tyskerspring med g saliomortale.
36 Sporten r.
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Stilarter, grupper, sværhedsgrad
Stilarter. Spring kan udføres i tre stilarter,
der anvendes i spring med fjedrende afsæt
og i tårnspring. Udspring med strakt krop
udfØres uden nogen som helst bØjning i knæ
eller hofter, hojtebØjet spring med kroppen
bØjet i hofteleddet og sammenbøjet spring
med kroppen sammenbØjet ved bØjning i
hofte- og knæled, hænderne om smalbenene
og knæene tæt sammen.

Grupper. På den internationale udspringstabel er der for Øjeblikket godt hundrede
godkendte konkurrencespring fordelt over
seks forskellige grupper.
Gruppe I. Forlæns spring. Der springes
fremad med rotation fremad.
Gruppe II. Baglæns spring. Der springes
bagud med rotation bagud.
Gruppe III. Isanderspring. Der springes
fremad med rotation bagud.
Gruppe IV. Tyskerspring. Der springes
bagud med rotation fremad.
Gruppe V. Skruespring.
Gruppe VI. Håndstandsspring (kun tårnspring).

Damerne springer fire gange fra tårnet,
tre spring er obligatoriske, og et er frit.
FØrste afdeling tæller som indledende omgang. De bedste springere (antallet varierer
fra konkurrence til konkurrence) går videre
til anden afdeling, finalen, og begynder her
med det antal points, som de opnåede i fØrste omgang.
I anden afdeling har både herrerne og damerne tre spring. Springene skal være fra
tre forskellige grupper, og de er frie, bortset
fra at et af damernes tårnspring er obligatorisk.
StartrækkefØlgen fås ved lodtrækning, og de
springere, som kvalificerer sig til finalen,
springer i samme rækkefølge som i første
omgang.
Springlederen annoncerer selv eller gennem speakeren hvert spring og giver derefter
med sin flØjte tegn til start. Efter springet
opfordrer han ved et nyt signal dommerne
til at vise tallene (åben bedØmmelse). Når
pointsberegningen er færdig, føres resultatet til protokols, og den springer, der har
fået flest points efter fØrste og anden afdeling, har vundet konkurrencen.

Sværhedsgraden for hvert enkelt spring beregnes efter en skala fra 1,1 til 2,9; forskellen betinges af antallet af saltomortaler,
skruer, rotationsretning, stilart, tillØb og
hØjde.

Omspring kan kun forekomme, hvis den
springende forstyrres eller på anden måde
påvirkes af ydre omstændigheder under
springet.

Konkurrencen
Ved OL og EM konkurreres i spring fra
fjedrende afsæt fra 3 m og i 5 og 10m tårnspring; i tårnspring holder deltagerne sig
dog normalt til 10 m. Ved danske mesterskaber konkurreres der i de samme hØjder.
Konkurrencen deles op i to afdelinger
med sammenlagt 10 spring fra tårnet. Damerne har dog kun 7 spring fra tårnet.
I første afdeling af en udspringskonkurrence udføres syv spring, hvoraf de fem første er obligatoriske fra lige så mange grupper, mens de to sidste er frie. Konkurrenceserien er den samme for herrer som for damer. Det er derimod ikke tilfældet i tårnspring. Herrerne har i stedet seks frie spring
fra forskellige grupper med en samlet sværhedsgrad på hØjst 11,2 samt et frit spring
med fri sværhedsgrad.

BedØmmelse
Springlederen er den egentlige leder af konkurrencen, men den vigtigste opgave har
springdommerne, syv ved olympiske lege og
europamesterskaber, ved andre konkurrencer fem.
Hver dommer giver karakter i hvert eneste spring ud fra en karakterskaia fra O til
10. Den hØjeste og laveste karakter slettes.
Derefter lægges de tre mellemliggende karakterer sammen og ganges med springets
sværhedsgrad. På den måde kommer man
til det endelige pointstal for springet;
f.eks. er de tre mellemliggende karakterer
7+7+7=21, der derefter ganges med sværhedsgraden 2,0=42,00 points. Dommerne
giver karakterer med hele og halve points
efter følgende skala:
Fuldstændig mislykket spring: O.
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Svømmesport
Tårnspring udfØres fra fast
afsæt fra 5, 7,5 eller 10 m
over vandoverfladen,
kunstspring med fjedrende
afsæt fra 1 eller 3 m hØjde.
TillØbsbanerne og vipperne er
belagt med kokosmåtter
eller andet materiale, som
ikke er glat. Endvidere findes
der gelændere og trapper.
Vanddybden skal til! og 3 m
vipper være mindst 3 og
3,5 m. Til tårnspring kræves
det, at vanddybden er
mindst 3,8 m til 5 m og
mindst 4,5 til 10m.
7,5 m

3m

Dårligt udført spring: -}-2.
UnØjagtigt udfØrt spring: 2-2-4r
Tilfredsstillende spring:. 5-6.
.
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Svømmesport

Forlæns hovedspring hØrer til de grundlæggende spring
og er forholdsvis enkelt, ovenfor vist med tillØb
og fjedrende afsæt, som giver et andet opspring
end med fast afsæt.
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Tre stilarter: Udspring udfØres med strakt krop (1),
hoftebøjet med kroppen bØjet i hofteleddene og strakte
ben (2) og sammenbØjet med bØjning i hoften og
knæled samt knæene tæt sammen og hænderne om
smalbenene (3). Stilen påvirker springets sværhedsgrad,
som ligger til grund for pointberegningen.

pen på en gang, en ting man dog ikke kræver i tårnspring.
Mens springeren er i luften, lægger man
stor vægt på, at springets stilart (strakt,
hoftebØjet eller sammenbØjet) vises tydeligt.
Benene skal være samlede, og vristene holdes strakte. Derimod er armstillingen overladt til springerens eget valg. Springkurven
skal være stejl.
Nedslaget skal være så lodret som muligt
og hele kroppen være strakt og uden vridninger. Ved alle nedslag med hovedet fØrst
skal armene holdes strakt over hovedet med
hænderne tæt sammen i forlængelse af lege-
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met. Ved spring, hvor nedslaget sker med
benene fØrst, skal armene holdes strakte
langs siden. Hvis armene ikke holdes rigtigt,
må dommerne ikke give over 4i points.
SpringtabeIler
FØr konkurrencen skal springeren aflevere
en liste over sine spring. Springene skal udføres i den rækkefØlge, de står på listen, og
når denne er afleveret, er det ikke tilladt at
foretage ændringer.
De anmeldte springs sværhedsgrad regnes
ud efter de officielle springtabeller.

Svømmesport

Foroven og t.h. et baglæns
hovedspring, et af de
obligatoriske spring for både
damer og herrer, når der
springes med fjedrende afsæt.
I tårnspring er det kun
obligatorisk for damer.
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Udspring fra fjedrende afsæt og tårnspring
(med sværhedsgrader)
1m

5m 10m 10m
3m 5m
St. Til. St. Til.

5m 10m 10m
1m 3m 5m
St. Tit. St. Tit.

GRUPPE I

101

forlæns
hovedspring

103

B forlæns
saltomortale

105
107

2l forlæns
saltomortale
31 forlæns
saltomortale

a
b
c
a
b
c
b
c
b
c

1,4 1,6 1,3 1,4
1,3 1,3 1,2 1,3
1,2 1,3 1,2 1,3
- 2,1
1,7 1,6 1,4 1,5
1,6 1,6 1,3 1,4
2,4 2,3
- 2,1
2,2 2,2 2,0 1,9

a
b
c
a
b
c
a
b
c

1,6
1,6
1,6
1,7
1,6
1,5
2,4
2,3
2,2

- 2,7

1,4
1,3
1,3
2,0
1,5
1,4
2,3
2,1

1,6
1,4
1,4
2,0
1.6
1,5
2,2
2,0
- 2,7
- 2,6

GRUPPE II

201

baglæns
hovedspring

202

baglæns
saltomortale

203

li baglæns
saltomortale

1,7
1,7
1,7
1,6
1,7
1,5
2,2
2,2
2,0

1,6
1,6
1,6
1,6
l,S
1,5
1,9
1,8

1,9
1,9
1,8
1,7
1,7
1,6
2,3
2,2
2,1

403
405

tyskerspring med
B saltomortale
tyskerspring med
21 saltomortale

C 1,2 1,2 1,1
b 2,4 2,2 1,7
c 2,2 2,0 1,6
b
- 2,8
c - 2,6

v
forlæns hovedspring med
a
1 skrue
b
5132 li forlæns
saltomortale
med l skrue
d
5134 li forlæns
saltomortale med
dobbelt skrue d
5233 li baglæns
saltomortale
med li skrue d
a
5411 tyskerspring
med li skrue b
GRUPPE

5111

GRUPPE VI
GRUPPE III

301

isander

a
b
c
302 molbergsalto
a
b
c
303 11 molbergsalto a
b
c

1,7
1,7
1,7
2,0
1,8
1,4

1,9
1,9
1,7
1,9
1,7
l,S
- 2,6
2,4 2,4
2,2 2,2

1,6
1,6
1,6
1,8
l,S
1,4
- 2,2
2,0 1,9
1,7
1;7
1,6
1,7
1,5
1,3

1,8
1,9
1,8
2,0
1,6
1,5
2,5
2,3
2,2

2,0
2,0
1,9
1,9
1,6
1,6
2,3
2,2
2,1

1,3
1,8
1,6
2,6
2,4

612

håndstand med
saltomortale

614

håndstand med
dobbelt
saltomortale
håndstand med
mellemspring

631

a
b
c
b
c
a
b
c

l,S. 1,9
1,7 1,8
2,2 2,1

-

2,0 2,1 2,3

2,7 2,4

-

2,6 2,4
2,1 2,0 1,8
1,8 1,8 1,7

-

1,6
l,S
1,4

- 2,1

- 1,4
-

1,3

2,6

- 2,4
- 2,0
1,9

-

-

1,7
1,6
1,5

- 2,3
- 2,2

-

1,7
1,6
1,5

TEGNFORKLARING:
GRUPPE IV

40 l

tyskerspring

a 1,7 1,6 l,S
b 1,3 1,3 1,3

1,6
1,4

St. = stående Til. = tillØb
a = strakt b = hoftebØjet c = sammenbØjet
d = frit
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I nedslaget skal armene holdes i linie med kroppen,
være strakte over hovedet og med hænderne
tæt sammen. Hovedet skal holdes stille, og man
må ikke slippe blikket fra nedslagsstedet.

På den internationale udspringstabel figurerer over
100 spring, fordelt i seks forskellige grupper
med forskellig sværhedsgrad for hvert spring efter
stilart, hØjde, antal vendinger m.m.
Forneden vises fire spring fra 10 m.
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Svømmesport

Historiske Glimt
Udspringningens historie falder
stort set sammen med svØmningens. Tårnspring er omtalt i flere
historiske værker, og heraf fremgår det, at i Norden var ikke
mindst vikingerne kendt for deres
dygtighed til at springe i vandet
fra skibe og klipper.
Udspring, som vi kender det i dag,
fremkom dog fØrst i begyndelsen
af 18. årh. Det var især svenskerne, der udviklede denne sport, og
de dominerede udspring lige til
1920.
1908 gennemfØrtes for fØrste gang ved
olympiske lege en international udspringskonkurrence med deltagere
fra seks lande og svenskeren Hjalmar Johansson som vinder.

1920 slog de amerikanske springere for
alvor igennem ved de olympiske
lege i Antwerpen, og indtil for 10
år siden dominerede amerikanerne
totalt i udspring. I de sidste 7-8 år
har navnlig Østtyskland gjort sig
bemærket.
Danske udspringere har gennem
årene ydet en god international
indsats med mange sejre og store
præstationer. Ved de fØrnævnte
olympiske lege i Antwerpen 1920
vandt Stefanie Fryland-Clausen
guldmedalje i strakt spring. Birthe
Christoffersen vandt bronzemedalje
i tårnspring ved de olympiske lege
i London 1948, og Inge Beeken'
og Thomas Christiansen blev begge europamestre i tårnspring henholdsvis 1939 og 1947.
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SPORTEN 1-2
Gyldendals Opslagsbog
Medarbejdere:
Evald Andersen: Olympiske Lege
Olaf Andersen: Orientering
Pal1e Arleth: Volleyball
Jørgen Beyerholm : Cykelsport
sv. Bondo Rasmussen: Boksning, Håndbold
Ole Botved: Motorbådssport
Wil1y Baade: Vandpolo
Kurt Christensen: Bowling
H. Damkjær Petersen: Motorcykelsport
Ove Eigenfeldt: Fægtning
Carl Ettrup: Roning, Travsport
Carsten Fischer : Tennis
Hans Grønfeldt: Ishockey, Svømmesport
Gunnar Hansen: Amerikansk Fodbold, Feltsport, Hestepolo, Olympisk Skiskydning
K. N. V. Hermansen : Rugby
Victor Tang Holbek: Bueskydning
Chr. Høygaard-Nielsen: Skydesport
Claus Jacobsen: Bordtennis
Knud Janson : Judo
Anders Jungersen : Ridesport
Finn Kobberø: Badminton, Golf
Bent Krause: Hurtigløb
Robert Kristensen: Kano- og Kajaksport
Julius Larsen: Bandy, Baseball, Brydning,
Slædekørsel
Pal1e Lassen: Kapgang
Bent Lemche: Kastesport
A. Lohmann-Kragh: Militær Idræt, Moderne
Femkamp
Birte 0sted Madsen: Curling
Erik Madsen: Basketball
N. I. Middelboe: Squash
Tage Mikkelsen: Bilsport
Hans Jacob Moresco: Galopsport
Jørgen Moritzen: Vægtløftning
Niels Chr. Niels-Christiansen: Fodbold, Kunstskøjteløb
Sidney Nørgaard: Kricket
Peder Skole Overgaard: Skisport
Emanuel Rose: Fri Idræt
Eyvin Schiøttz: Sejlsport
Per Weishaupt: Svæveflyvning
Erik Velin: Gymnastik
Preben Welton: Hockey
Ole Vollmond: Vandski

