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ORGANISATION 
Den 6. april 1907 stiftedes, pd initiativ af Overretssagfnrer J. L. Nathansen, Dansk Svnmme- og Livrednings-Forbund, der 
ved starten kun bestod af 3 knbenhavnske klubber: Hermes, Go-on og Hellerup Idrætsklub med et samlet medlemstalpd 
ca. 300. 
Den fnrste bestyrelse bestod af: J. L. Nathansen (formand), P. Lykkeberg, Holger Nielsen, C. Bronnum og C. Ehbert. 
Forbundets formdl var ifnlge lovene, dels at forestd afholdelse af danske mesterskaber i svnmning, der siden 1896 var 
blevet arrangeret af Dansk Idræts Forbund, dels at udbrede kendskabet ti l svnmning og livredning i hele landet. 
Forbundets formænd gennem de 75 Ar: 
1907 - 1909 J. L. Nathansen 1920 - 1922 H. P. Lund 1928 - 1935 Carl V. Petersen 
1909 - 1910 P. Lykkeberg 1922 - 1923 Gunnar Furstnow 1935 - 1936 Asgust Jensen 
1910 - 1920 Holger Nielsen 1923 - 1928 Holger Nielsen 1936 - 1937 Niels Jagd 

1 1937 opdeltes DSLF i to underafdelinger Dansk Sv~mme-Forbund og Dansk Livrednings-Forbund. 
Nogen helt klar adskillelse mellem DSLF og de to underafdelinger ndede man dog ikke f0r nogle dr senere, idet man i fnr- 
ste omgang kun ndede til enighed om, at DSLF skulle ledes af et Præsidium, hvis formand var formanden for DSF, med- 
ens næstformanden i præsidiet var formanden for DLF. 
Fnrst i 1943 blev præsident, vicepræsident og kasserer valgt udenfor de to underafdelingers lederkreds. 

Præsident DSF-formand DLF-formand 
1937 - 1942 Niels Jagd Niels Jagd Aage Jensen 
1942 - 1943 Frede Borre Frede Borre Aage Jensen 
1943 - 1948 Poul Ingholt Frede Borre Aage jensen 
1948 - 1964 E. V. Carstensen Frede Borre Johan Johansson 
1964 - 1965 E. V. Carstensen Frede Borre Poul Schussler 
1965 - 1971 Erhard Jacobsen Frede Borre Poul Schussler 
1971 - 1973 Borge Schmidt Frede Borre Erik Kjeldsen 
1973 - 1976 Borge Schmidt Poul Sus6 Erik Kjeldsen 
1976 - 1977 Borge Schmidt Ove C. Alminde Erik Kjeldsen 
1977 - 1978 Borge Schmidt Kai Holm Erik Kjeldsen 
Den 1. januar 1979 blev de to underafdelinger igen forenet i det oprindelige fælles forbund: DSLF. 
1979 - Formand: Kai Holm 

OL-MEDALJER 
vundet af danske svammere 
og springere 1900=1980 

GULD 
1920 Antwerpen Stefanie Fryland Clausen, TArnspring 

.......... 1948 London Greta Andersen, 100 m fri sv.. 1.06.3 
. .  1948 London Karen Margrethe Harup, 100 m rygsv.. 1.14.4 

S0LV 
............. 1908 London Ludvig Dam, 100 m rygsv.. 1.26.6 

1936 Berlin Ragnhild Hveger, 400 m fri sv.. ......... 5.27.5 
. . .  1948 London Karen Margrethe Harup, 400 m fri sv. 5.21.2 

1948 London 4 x  100 m fri sv. ....................... 4.29.6 
Eva Arndt (1.09.2) - Karen Margrethe 
Harup (1.07.6) - Greta Andersen 
(1.05.8) - Fritze Nathansen (1.07.3) 

BRONZE 
1900 Paris Peder Lykkeberg, 60 m undervandssv. 

......... 1932 Los Angeies Else Jacobsen, 200 m brystsv. 3.07.1 
1936 Berlin Inge S~rensen, 200 m brystsv. ......... 3.07.8 
1948 London Birte Christophersen, TArnspring 

. . . .  1980 Moskva Susanne Nielsson, 100 m brystsv.. 1.11.16 

VM-MEDALJE 

Danske EM-MEDALJER 
GULD 

. . . . . . . . . .  1938 London Ragnhild Hveger, 100 m fri sv.. 1.06.2 

. . . . . . . . . .  Ragnhild Hveger, 400 m fri sv.. 5.09.0 

. . . . . . . . . .  Inge S~rensen, 200 m brystsv. 3.05.4 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 x 100 m fri sv.. 4.31.6 

Eva Arndt (1.08.1) - Gunvor Kraft (1.07.8) 
Birte Ove-Petersen (1.08.0) - Ragnhild 
Hveger (l .07.7) 
Inge Beeken, TArnspring 

......... 1947 Monte Carlo Fritze Nathansen, 100m fri sv.. 1.07.8 
.... Karen Margrethe Harup, 400 m fri sv. 5.18.6 
... Karen Margrethe Harup, 100 m rygsv.. 1.15.9 

....................... 4 x 100 m fri sv.. 4.32.3 
Greta Andersen - Elvi Svendsen - 
Karen Margrethe Harup - Fritze Nathansen - 
Thomas Christiansen, TArnspring 

........... Greta Andersen, 400 m fri sv.. 5.30.9 1950 Wien 

S0LV 
1938 London Birte Ove-Petersen, 100 m fri sv.. ........ 1.06.8 

....................... 1950 Wien 4x l00mf r i  sv.. 4.43.1 
Gerda Olsen (1.13.8) - Ulla Foldby 
Madsen (1.12.5) - Mette Ove-Petersen 
(1.08.7) - Greta Andersen (1.08.1) 

........... 1954 Torino Jytte Hansen, 200 m brystsv. 2.55.0 
...... 1977 JOnkOping Susanne Nieisson, 200 m brystsv.. 2.35.4 

BRONZE 
............ 1934 Magdeburg Liiiy Andersen, 400 m fri sv.. 5.45.1 

Inger Kragh, 200 m brystsv.. ............ 3.13.2 
Inger Kragh, TArnspring 

....... Hans Maimstr~m, 200 m brystsv.. 2.49.8 
........ 1938 London Birte Ove-Petersen, 100 m rygsv. 1.17.0 

........... 1947 Monte Carlo Greta Andersen, 100 m fri sv.. 1.08.3 

........... 1950 Wien Greta Andersen, 100 m fri sv.. 1.07.9 
Birte Christophersen, TArnspring 
Birte Christophersen, 3-m spring 
Thomas Christiansen, TArnspring 
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Susanne Nieisson, 200 m brystsv.. . . . .  2.33.60 

Glimt af en 75-&rig 

))Pengene skal bruges til de aktive, men lav os for begrænsede midler et jubilæums- 
hæfte«. Saledes lod opfordringen fra Dansk Svomme og Livrednings Forbunds for- 
mand, Kai Holm, til undertegnede. Vi gik i krig med opgaven med samme indstilling 
og and, som forbundsformanden gav udtryk for. 
Det, du kan læse om i dette jubilæums-hæ fte, adskiller sig i væsentlig grad fra de de- 
ciderede jubilæumsboger, der kendes fra andre idrætsforbund. Det, vi i et godt sam- 
arbejde og ud fra begrænsede okonomiske midler, har sogt, er i glimt at give et bille- 
de af en rask og rorig 75-Brig. 
Dette er med andre ord ikke en historisk opslagsbog. Derimod har vi med udgangs- 
punkt i en række personer, der gennem mange ar har sat præg p& forbundets virke, 
sogt at give vort beskedne bidrag til at skildre udviklingen i det, der i dag er Dansk 
Svomme og Livrednings Forbund. 
Det er med andre ord markante personer, der har interesseret os mest i denne sam- 
menhæng. Det er personer, der dels præger forbundet i dag, dels gennem mange ar 
har sat præg p& forbundets virke p& forskellige felter. 
Naturligvis har opgaven været temmelig bundet, fordi vi nodvendigvis matte fortælle 
om udviklingen i de grene, der i dag udgor forbundet, nemlig livredning, vandpolo, 
synkro-svomning, udspring og naturligvis svomning. 
Stadigvæk er det personerne, der er udgangspunktet i vore artikler, men helt undgd 
tal og resultater, mente vi ikke ville være forsvarligt. Derfor anvendes tre af omsla- 
gets fire sider til dette formal. 
Du vil efter gennemlæsningen givet savne adskilligt. Hvis forbundets historie vjrkelig 
skulle skrives, skulle det være i bogform. Alligevel hiiber vi, a t du far fornojelse af dis- 
se glimt af en livsbekræftende 75-arig. 

Villy Baade 
(statistik) 

Jsrgen Krebs 
(tilrettelægning) 

Sten Ankerdal Preben Ssborg 
(tekst) (foto) 



med frisk 

l Det er ikke s& ligetil at fylde 75 i anden runde af 
l fattigfirsernes Arti. Guldet flyder ikke s& hastigt 
, som tilforn - hverken fra de private lommer eller 
I de kommunale kasser. Og p& de internationale 

sejrspodier, hvor raske svende og - især - skanne 
maer engang fik Dannebrog til at blafre, foregar 
nu en stormagtskamp, der kunne fa en til at an- 
ske sig stor, selv om man er lykkelig som lille. 
Men lige sti lidt som livet er slut ved de 40, be- 
haver en 75-&rig at stolpre mimrende af p& vak- 

l lende ben. Det gælder i særdeleshed noget s& 
uforgængeligt som et idrætsforbund. Ar - er no- 

l get, der registreres pA kalenderen, tid -er noget, 
der kan mane til minder og eftertanke. Men virk- 
somheden afhænger alene af skiftende genera- 
tioners g&-p&-mod. 

Samme livsnerve 
P& tærsklen til den sidste fjerdedel af sit farste 
sekel synes Dansk Svamme og Livrednings For- 
bund at være besjælet af samme livsnerve, der i 
april 1907 bevægede overretssagfarer Nathan- 
sen til at starte det forbund, der i dag er Dansk 
Idræts Forbunds fjerdestarste. 
Jyden Kai Holm er DSLFs fjortende formand 
gennem tiderne. Det afspejler, at magtbalancen 
er forflyttet fra hovedstaden til hovedlandet, 
men det har ikke givet forbundet et skær af jysk 
sindighed. Dynamik og skarpe meninger er mere 
Kai Holms stil, og det har medvirket til at give 
svammeforbundet en skarpere profil i det dam 
ske idræts-supermarked. Erhvervsmand som han 
er, lægger formanden da heller ikke skjul pa, at 
DSLF bekender sig til den frie konkurrence p& 
ethvert plan. 

Svamning som totalidræt 
For DSLF er opgaven at præstere de bedste til- 
bud inden for sit omrade - og det er svamning 
som total-idræt, svamning for hele familien. 
»I en periode har DSLF oplevet medlemsstagna- 
tion, og foreningerne er blevet færre, men star- 
re. Mens vi dramte om store resultater til eliten, 
fik andre - især DDGU -frit spillerum over for de 
mennesker, der blot ville lære og glæde sig ved 
svamningen. Vi forsamte bredden«. 
Det har vi erkendt - og op til jubilæumsaret er 
der gjort en stor indsats for at skabe ny med- 
lemsfremaana. »Den danske svammeskole« er 
vort tilbudtil de mange, og de forelabige erfarin- 
ger lover godt«. 
»Mellem organisationerne foregar der en kamp 
om bredden. Med penge og arbejdskraft har 
DSLF kastet sig ud i den kamp med aben pande. 
Al konkurrence er velkommen, for den giver fle- 
re, bedre og billigere tilbud til »kunderne«. For 
os drejer det sig bare om at være bedst«. 
Uden den brede tilslutning kan et flerstrenget in- 
strument som DSLF ikke spille klangfuldt. »De 
mange medlemmer giver aget tipstilskud, og de 
penge har vi brug for til uddannelse og elite. 
Takket være den frivillige og livsnadvendige 
indsats kan ogsa klubberne financiere en del af 
deres aktiviteter via bredden.« 
»Det er vilkarene i et land, hvor eliteidræt er et 
uartigt ord. Det nytter ikke at rase over, at politi- 
kerne er eliteidrætten si3 negativt stemt. Med 

oplysning mil vi gare dem begribeligt, at elite- 
idrætten har sine kvaliteter. Blandt meget andet 
lærer den folk at arbejde malbevidst og koncen- 
treret, og det har samfundet brug for. Politikerne 
m& ogsa forsta, at topidræt og uddannelse ikke 
er et enten eller, men et bade og. Derfor m& der 
skabes mulighed for en kombination, for eksem- 
pel ved oprettelse af idrætsgymnasier. Et pro- 
jekt DSLF ogsa ansker at fremme«. 

Jubilæumsaktiviteter 
DSLFs formand er rindet af livredningen, sa det 
er naturligt, at den lidt upaagtede gren har hans 
store interesse. »Livredningssagen er en bety- 
dende del af forbundets arbejde. I 75-aret laves 
der et propaganda-fremstad af livredningssel- 
skabet. Jubilæumskapsvamningen gar ud pa at 
fa flest mulige ud at svamme 1000 m. Det hono- 
reres med et mærke og en samlet præmiesum 
pA 10.000 kr. til de klubber, der far flest med«. 
»Især i de mindre klubber, hvor konkurrence- 
svamningen er i baggrunden er livredningen be- 
tydningsfuld. Livredningssagen lever - omend i 
nogen stilhed for den store offentlighed«. 
I vandpolo stillede Danmark for farste gang i en 
Arrække op til EM og blev nr. 15. »Det svarer til 
vort niveau. Vi har talentet for at komme lidt vi- 
dere, men akonomien sætter grænser. 1 1982 
bliver der satset p& det talentfulde juniorhold. 

Kan det na op mellem de ti bedste, skal vi være 
tilfredse. Det er toppen af vor formaen, i verdens 
sværeste boldspila. 
»Udspring har de sidste to Ar bragt opmuntrin- 
ger i form af Claus Thomsens 10. plads i OL og 
Dennis Nybro Sarensens medaljer i junior-VM. 
Talenterne har vi, men vi mangler faciliteter og 
instruktarer. Udspring er dyrt, fordi fa optager 
kostbare faciliteter, og det afholder kommuner- 
ne for at satse pli denne idrætsgren. Men der af- 
tegner sig et springcentrum i Arhus, hvor det far 
I& i Kabenhavn. Skal vi videre, m& vi nok have 
hjælp af udenlandske instruktarera. 
»Syncro-svamning ser s& let ud, men det er 
svært. Man skal være en perfekt svammer og en 
god gymnast for at kunne klare sig. Det er hardt 
og tidskrævende og derfor svært at fa arnatarer 
til. Selvom Lone Jensens 9. plads i EM var den 
bedste danske placering, m& jeg konstatere, at 
vi er forholdsvis svagt karende i denne discip- 
lin«. 
Jubilæumsaret er ogsa VM-Ar. Men en mild ga- 
veregn af Equador-rejser bliver ikke straet ud 
over de aktive. Kravene er sat og det bliver et sare 
beskedent DSLF-hold, der i august repræsente- 
rer radt og hvidt i Sydamerika. Venter forman- 
den. Men er der end stille p& toppen, sA gror det 
fra bunden - med retning mod malet, der siger 
200.000 medlemmer i DSLF i 1990. 
Det er vel ikke sA værst. DSLF er en stor familie. 

Forbundsformand Kai Holm - ogsd medlem af Dansk Idræts Forbunds forretningsudvalg - her p4 talerstolen ved et DIF-mffde. 
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