
















Inden jeg slutter af med dette Emne, er det min Pligt at understrege

endnu en Gang, at Vendinger skal øves og øves. De hører med til det dag

lige Program. Kun undtagelsesvis bør De udelade dem, og da kun, naar

andre presserende Ting rent øjeblikkeligt kræver .saa megen Tid, at man
er nødt til at lade dem udgaa - ogsaa naar De er blevet Verdensrekord

indehaver!
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D. Vendinger som ' Led i Træningen.
Det er formentlig, allerede' inden De fik denne Bog i Hænde, gaaet op

for Dem, at Vendinger ikke bare er noget, man gør. Dersom der skal være

blot en nogenlunde rimelig Chance for, at de skal lykkes, kræver de, at

man har lært dem og øvet dem; og jeg kan forsikre Dem, at der skal uhyre

meget til, før en ' Vending bliver saa fuldkommen, at der intet er at ud

sætte paa den - og selv da skal den holdes vedlige. Heraf følger næsten

umiddelbart, at Vendingerne hører med til det daglige Arbejdsprogram lige

fra den Dag, man begynder at uddanne sig til Svømmer, og til den Dag,

man lægger op. Jeg kan da ogsaa forsikre Dem, at der ikke findes den
Svømmer af Verdensformat, der ikke 'saa godt som daglig arbejder sine

Vendinger igennem.
Det er ikke alene paa det Punkt i Programmet, hvor der staar Ven

dinger, man skal sætte ind, men fuldt saa meget overalt, hvor disse fore

kommer. Under de mange Ture, man tager ,op og ned ad Banen, forekom
mer der langt flere Vendinger, end der normalt forekommer under Punk

tet »Vendinger« i Planen, og at sjuske med disse, saaledes, som man alt

for ofte ser, der sker, er direkte at ødelægge det opbyggende Arbejde, man

prøver at foretage, naar man arbejder specielt med Vendingerne. Særlig

maa jeg advare imod at tage fat med een Haand i Brystsvømningsven

dinger, som man alt for ofte ser Brystsvømmere gøre. De løber en Risiko

for at opbygge en daarlig Vane, der en Dag kan komme Dem dyrt at staa.

Ved Arbejdet med vordende Konkurrencesvømmere gælder det frem

for alt om at gaa langsomt og trinvis frem. Demonstrer først Vendingen

paa Land, saa godt det lader sig gøre, lad evt. en dygtig Svømmer vise

den langsomt i Vandet, og lad saa Svømmeren prøve paa Land at øve den.

Ikke fordi jeg tror, at man kan lære Vendingerne oppe paa Land, det, det

her gælder om, er heller ikke saa meget at lære Svømmeren den, som i

Svømmerens Hoved og Muskelsans at skabe et Billede af, hvad det drejer
»>

sig om. Først da bør man lade Svømmeren prøve i Vandet. Som ved Star-

ten gælder det her, at man hurtigst naar det gode Resultat ved at gaa
trinvis til Værks,

Naar man iagttager Folk, der arbejder med Vendingerne, vil man be

mærke, at det som oftest er Drejning og Afsæt, der bearbejdes, det er

udmærket, men det er kun det mindste. Dødpausen mellem disse og Over-
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Drejningen er tilendebragt, Svømmeren er
ved at lade Fødderne gaa til Væggen og
Armene til Strækstilling.

Svømmeren har naaet Vendingen, har bøjet
sig langt bagover og lagt højre Haand paa
Væggen langt nede. I næste Øjeblik skub
ber han fra, og i den lodrette Stilling, med
Hovedet nedad (markeret ved den punk
terede Linje), drejer han en halv Omgang
omkring sig selv .

Saltovendingens Teknik i Tegninger.

Svømmeren ligger i Afsættet. Bemærk Føddernes Afstand og Hovedets Stilling.
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gangen mellem Glid og Svømning er de kritiske Punkter i Vendingen, og

det er her, man i højeste Grad bør sætte ind.
Det er ogsaa alt for sjældent, man giver sig Tid til at øve Vendingen

til den »kolde« Side. Lederne gør klogt i at foreskrive saa og saa mange

Vendinger til den ene og den anden Side - og saa sikre sig, de bliver ud

ført.
Sluttelig bør man ikke glemme »at lege«, at eksperimentere med andre

Former for Vendinger end lige akkurat den ene, som man mere eller mindre

tilfældigvis har lært. I Crawl og Rygcrawl staar mindst tre forskellige

Former for Vendinger til Svømmernes Disposition, og ingen kan sige, at

ikke en anden maaske ligger bedre for ham, end den ene, han behersker,

før han for Alvor har prøvet de andre og kender dem.

' l
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TILLÆG:

KORT OVERBLIK OVER TRÆN IN G EN S
OPBYGNING

Træningen er ikke et Kapitel, det er en Bog for sig selv, som jeg maa

ske en anden Gang faar Lejlighed til at skrive. Jeg haaber, jeg saaledes

har gjort Dem klart, at hvad jeg kan give Dem af Overblik over T ræ 

ningen paa disse faa Sider, kun er - et Overblik, ja næppe nok det.

Det ligger i Sagens Natur, at der nødvendigvis maa ligge en fast Plan

bag Træningen, selvom denne ikke altid kommer til U dtryk i det dag

lige Arbejde for den overfladiske Iagttager. Det bør endvidere naturligvis

være saaledes, at Træningslederen fra Gang til Gang møder med en ud

arbejdet Træningsplan, ligesom man i Gymnastikken møder med en fær 

digt udarbejdet Dagsøvelse. Uden en saadan er det uhyre vanskeligt at

lede Træningen ind i det faste Spor af jævn Udvikling, som er den vig 

tigste Forudsætning for, at Træningsresultaterne kan komme til at svare

til de Forventninger, man med Rette kan forvente af dem; der kan komme

Skuffelser og Fejlregninger nok endda1
Naa, det være langt fra ~ig at skyde paa mine Kolleger; og jeg skal

være ærlig og indrømme, at det ikke er altid, det er muligt at gennemføre

den Arbejdsplan, man møjsommeligt har siddet og udarbejdet derhjemme.

Mange Faktorer kan spille ind; udendørs: daarligt Vejr, Blæst og Kulde

og indendørs et saadant Mylder i Svømmehallerne, at man sommetider er
ved at fortvivle.

Selvom man altsaa kan komme ud for at skulle ekstemporere en Ar

bejdsplan igennem, bør Reglen dog være den, at man har et fast Program
at gaa fremefter.

Dette Program er imidlertid kun en Detaille i hel:-,gen-store T rænings

plan, som omfatter Svømmerens Arbejde lige fra den Dag, han begynder

og til han holder op. Det er de grove Strukturer af denne store T rærrings

plan, jeg her vil forsøge at give Dem et Indblik i.

Træningen inddeler jeg i to Hovedtrin: den almindelige Træning og

Specieliræningen ; den første af dem inddeler jeg atter i tre Undertrin : den

tekniske Træning, Konditionstræningen og Kamptræningen.



A. Den almindelige Træning.
Denne Del af Træningen har selvfølgelig sit Navn deraf, at den repræ

senterer en Side af Træningen, som alle Svømmere uden Undtagelse skal

igennem, hvad enten de saa senere bliver (eller allerede er) »Sprintere« eller
Langdistancefolk.

Inden jeg dog gaar til en Omtale af de enkelte Trin, maa det siges, at
en Svømmers Udvikling 'jo stort set bevæger sig jævnt fremad, omend med
større Skridt i Begyndelsen end senere, saaledes at denne Inddeling derfor
naturligvis er et Kunstprodukt, hvis eneste Formaal det er at fortælle, hvil
ken Side af Svømmerens Uddannelse, der i Øjeblikket lægges V ægt paa.
Dels slipper f. Eks. Grundlaget: den tekniske Træning ham aldrig, lige
gyldigt, hvor højt paa Straa, han naar, dels maa man ikke helt sammenligne

Systemet med Skolens Inddeling i Klasser, hvor man efter Opnaaelsen af
en vis Dygtighed rykker op i den næste Klasse og faar nye Fag, selvom
Trinene selvfølgelig i Hovedsagen markerer en fremadskridende Proces.
Det forholder sig tværtimod saaledes, at vi ofte rykker tilbage, saaledes at
vi i en Periode udelukkende arbejder med Teknikken, dersom visse For
hold taler derfor; og ' under alle Omstændigheder begynder en Svømmer
altid sin Træning paa Konditionstrinnet, naar han efter en Treenitigsier ie

atter skal til at tage fat.
' D a jeg ikke senere faar Lejlighed til at komme ind paa det, vil jeg lige

her anføre, at jeg med Træningsfede mener den Afslapningsperiode, som
nødvendigvis maa komme efter 'en længere Periode med haard Træning,
endende med krævende Konkurrencer. Den ligger for vort Vedkommende
gerne fra omkring Oktober-November til Februar-Marts. For Sommer
svømmere ligger den i hele Vinterhalvaaret. Svømmeren maa under denne
Ferie, naar det drejer sig om Helaarssvømmere, ikke ganske udeblive fra
Træningsaftnerne, medmindre han da er saa træt af at svømme, at det er
ham en Overvindelse at gaa derhen; han møder som normalt, blot fore
findes der intet Træningsprogram af Betydning, vi snakker sammen, morer
os over et eller andet, diskuterer Problemer og Svømmeren »bader«, d.'v. s.

svømmer en rolig Tur ganske efter Behag. Personlig lader jeg altid denne
Træningsferie vare, lige til jeg, ad de forskellige Omveje, der staar til min
Raadighed, faar at vide, at Svømmerne begynder at knurre over, at »de
aldrig faar nogen ordentlig Træning mer'«, saa ved jeg, at Tiden er moden.
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1. Den tekniske Træning.

Den tekniske Træning er den, der vist almindeligvis kaldes »Stiltræ
ning«. Da jeg imidlertid skelner skarpt mellem Stil som noget personligt

og Teknik som noget alment, finder jeg Navnet den tekniske Træning
mere rigtigt, da det jo er Teknikken, der paa dette Stadium bibringes
Svømmeren, og Stilen, der paa Grund af hans personlige Ejendom~elig

heder opstaar som en Følge heraf. Navnet er imidlertid ligegyldigt, og har
andre Lyst til at kalde det Stiltræning, skal jeg ikke fare i Skrivemaskinen
af den Grund.

Dens Formaal er, at give Svømmeren praktisk Kendskab til det, han
har Brug for, af den Teknik, der er behandlet i denne Bog, for derefter at
indarbejde det, saaledes at det bliver vanemæssigt.

Det er jo ganske klart, at en Elementærundervisning som den, der fin
der Sted paa Skolerne eller hos private Svømmelærere, ikke kan beskæf
tige sig med de tekniske Bagateller og Finesser, som her er omtalt. Dels

er Eleverne i hvert Fald i svømmemæssig Henseende for umodne hertil,
dels arbejder man i Reglen med saa store Hold, at en Simplificering er en
ren Nødvendighed; endelig er Elementærundervisningens Formaal jo et
ganske andet end vort: i Reglen gennem Prøver at give Eleven Lejlighed
til at aflægge Bevis for at besidde tilstrækkelig Svømmefærdighed. H vil
ken Opgave vist ogsaa overalt løses paa det smukkeste.

En Videreuddannelse i Svømning, den, jeg kalder den tekniske T ræ

ning, hvad enten den nu finder Sted med Konkurrence for øje eller ej, er
for dem, der i Følge Lyst eller Anlæg eller begge Dele ønsker at tilegne
sig Færdigheder, der gaar ud over, hvad Gennemsnittet erhverver sig. Den
forudsætter ikke alene en vis svømmemæssig, men ogsaa en vis aandelig
Modenhed hos Udøveren, en Modenhed, s.om tillader ham at fordybe sig i
Enkelthederne med det Formaal at trænge ind i Emnet og tilegne sig de
forskellige Finesser.

En mere aktiv Medvirken kendetegner altsaa Svømmeren paa dette
Trin i ,M odsætning til Elementærundervisningen, hvor ha,!! i 'højere Grad
staar passivt modtagende; men iøvrigt adskiller denne - »højere Undervis
ning«, som det jo er, sig ikke væsentlig i sin ydre Form fra den almindelige

Undervisning. Det vil sige, at der fortrinsvis arbejdes med Enkelthederne:
Benene, Armene o. s. v. alt i roligt Tempo og med hyppige Gentagelser, som
sætter det tilegnede fast. En Afvigelse fra den egentlige Undervisning er
det, at man endvidere tager fat paa at angribe de Punkter paa hans Legeme,
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der viser Mangler m. H. t. Muligheden for Udførelse af visse Enkeltheder
ved passende valgte øvelser, f. Eks. Smidiggørelse af Skulderled eller
Bibringelse af Afslapningsevne, dersom denne skulde vise Mangler.• En
anden Afvigelse fra alm. Undervisning er det, at Lektionerne gradvis for
længes. Mens en Begynderlektion vist i Reglen overalt har en Varighed

af ca. 20 Minutter som Maksimum (naturligvis afhængende af T empera
turen), kommer den trænede Svømmers Arbejdstid i Vandet sjældent under
ca. 1 Time - altsaa i hvert Fald det tredobbelte. For det sunde Individ
er det at kunne opholde sig i Vandet i dette Tidsrum - under Forbehold
af en normal Temperatur af ca. 18-22 Grader C. - kun et Spørgsmaal
om en gradvis Optræning. Selvfølgelig tvinges Svømmeren ikke til at blive
længere i Vandet, end han ønsker, og Lederen maa hele Tiden holde øje

med Kuldetegnene: Rysten og Blaafarvning af Læber; der findes nemlig
endnu Personer, hvis Vilje er stærkere end deres Lyst - selvom det

omvendte er hyppigere.

2. Konditionstræningen.
Selvfølgelig kan det ikke undgaas, at der under den tekniske Træning

bibringes Svømmeren et vist »Fond« af Kondition; det faar han jo allerede

gennem Begynderundervisningen; hvor meget mere da ikke gennem den
omtalte. Medens den tekniske Træning imidlertid ikke lægges til Rette
herefter, tager Konditionstræningen netop Sigte paa at opøve Svømmerens
Kondition . Selvsagt lægger man ikke enhver Overvaagen af den tekniske
Side paa Hylden, naar Svømmeren naar hertil, men gradvis træder den

i Baggrunden, uden helt at forsvinde.
Konditionen tager Sigte paa Opøvelsen af to Sider, som dog er i snæ

ver Sammenhæng med hinanden: Aandedræt - Kredsløb (Ordet Aande
dræt er her brugt fysiologisk - ikke svømmeteknisk) og Muskulatur.

Enhver Form for Svømning stiller forøgede Krav til Hjertet; ja, selve

det at opholde sig i Vandet gør det; hvor meget mere stilles der da ikke
Krav til Hjertet, naar det drejer sig om at svømme saa hurtigt, man kan,
over en given Distance? Jeg har umiddelbart efter en 100 m, udført i
Svømmerens fulde Tempo, i 15 Sek. talt en Puls, der svarer til 180-200
i Minuttet, og højst sandsynligt har den under den sidste Del af Svøm
ningen været hurtigere, da jeg allerede i Løbet af de 15 Sek. kunde mærke
en Nedgang. Naar man betænker, at den paagældendes Puls i Hvile laa

under de 60, forstaar man, hvilket Arbejde dette Hjerte var blevet udsat for.
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A t kunne honorere saadanne Krav, uden at Udøveren tager nogen Skade

deraf, kræver en grundig og velforberedt Træning af Hjerte og Aandedræt.
En saadan opnaas kun, hvis man gennem længere Tid gradvis forøge r de

Krav, man stiller til Organismen, hvilket altsaa vil sige, at man 1) gradvis
forøger den Distance, Svømmeren skal gaa igennem, for dernæst, 2) naar
et vist Maksimum (ca. 1500-2000 m) er naaet, at forøge Kravet om det
T empo, hvori Distancen skal genneinsvømmes.

Jævnsides med Træningen af det foran nævnte gaar Træningen af
Legemets Muskulatur i øvrigt. Mens den førstnævnte Del trænes ved
Anvendelse af hele Svømningen, gennemtrænes Muskulaturen ved Bear

bejdning af Enkelthederne: Ben, Arme etc. For yderligere at variere
»Kosten« lægges Øvelser af anden Art ind, som f. Eks. Crawl med mange

Benslag, Brystsvømning med dobbelt Arm- eller Benarbejde 0.1. Øvelser
til at udvikle specielle Muskelgrupper, som viser Mangler, tages selvfølge
lig ogsaa med her; og saa maa man ikke glemme Øvelser i Starter og Ven

dinger; de forfølger Svømmeren saa at sige til hans sidste Dag. Endelig
maa man ikke glemme »Modøvelsen« (se Side 72).

3. Kamptræningen.

Mens de to første Trin fortrinsvis tager Sigte paa Opøvelsen af Svøm
merens legemlige Forudsætninger for at kunne opnaa saa gode Resultater
som muligt, og altsaa i lige saa høj Grad kan anvendes af dem, der ikke
ønsker at deltage i Konkurrence, er vi paa dette Trin inde i den rene Kon

kurrencetræning. Her bibeholdes selvfølgelig Hensynet til de før nævnte
Faktorer, men de træder i Baggrunden for Opøvelsen af de aandelige
Egenskaber, som bør præge en Konkurrencesvømmer, ganske særligt Viljen

og Kampmodet : det at gaa paa til Trods for, at en Situation maaske ser
haabløs ud, for saaledes af yderste Evne at prøve at vende den til sin eller
Holdets Fordel. En anden vigtig Ting lærer Svømmeren her: at kunne

tabe som en Idrætsmand; Begrebet fair play gaar derimod gennem hele
Træningen og Foreningslivet som en rød Traad, og kræver kun undtagel
sesvis Opmærksomhed specielt.

Jeg ved, at man fra mange Sider ikke er venligt indstillet over for
»Rekordsporten«, som den med en nedsættende, men ganske misvisende

Betegnelse kaldes. Naar jeg ikke desto mindre tror paa dens Værdi, er
det ikke mindst paa Grund af dette Trin i Træningen, som jeg tillægger
en stor Værdi for det unge Menneske.
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B. Specia:1træningen.
At man specialtræner, vil sige, at Træningen er lagt til Rette med spe

cielt Henblik paa en eller flere (beslægtede) Distancer. Denne Træning

tager sin Begyndelse ca. 1 Maaned eller 14 Dage før en betydende Kon 

kurrence skal finde Sted. De enkelte Træningsdistancer anlægges, baade

hvad Længde og Tempo angaar, efter den eller de Distancer, som Svøm

meren skal konkurrere i. Hovedreglen er den, at jo længere Distance, des

tidligere skal man begynde, da det tager længere Tid at anlægge f. Eks.
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en 1500 m end en 50 eller 100 m. Foruden at Svømmeren altsaa saa at sige
indstilles paa det Tempo, han skal anvende til Konkurrencen, opøves T ak

tikken . Paa Grundlag af tidligere Erfaringer anlægges, hvis det drejer sig

om at opnaa en vis Tid, et Skema indeholdende de Mellemtider, paa hvilke

Svømmeren skal passere forskellige Punkter (i Reglen pr. 50 eller 100 m),

og paa forskellige Maader søger man at gennemarbejde Distancen, ind

til, som Johnny Weissmuller siger, Distance, Svømmetempo og Tid er ar

bejdet sammen »som en Lektie, der er lært« . Dersom det drejer sig om

Kampe, hvor Tiden er underordnet (gid det for Resten var muligt helt at

lade være med at tage Tid paa disse), maa Taktikken lægges til Rette efter

det forudgaaende Kendskab, '1'\:111 har til Konkurrenterne eller, hvis det er

umuligt, ved at indlægge Overraskelsesmomenter, beregnet paa at køre

Modstanderen sur; disse kan f. Eks. være haard Begyndelsesfart eller plud

selige Ryk enten paa et forud aftalt Tidspunkt, eller naar Svømmeren mær 

ker, det begynder at knibe for Modstanderen; men det kan ogsaa bestaa

i en langsom Begyndelsesfart, der saa at sige »tager T empoet« fra Mod

standeren, saa han er ude af Stand til hurtigt nok at komme i Gang, naar
man pludselig sætter ind.

Dette var de meget grove Rids af, hvordan en Svømmer bygges op.

Grundlaget for dette er den tekniske Træning, det, det hele hviler paa; en

T ræning uden dette Grundlag er nærmest Spild af Tid -:- bortset fra den

Motion, man faar. Ganske vist kan nu og da »Naturfænornener«, som ved

deres ejendommelige Svømning, vidt fjer~et fra al Teknik, er i Stand til at

opnaa endogsaa imponerende Resultater, dukke op; men fra disse enkelte

at slutte, at alle skal rode, som det passer dem, er et langt Spring, Hvem

siger for øvrigt, at ikke ogsaa disse »Naturfænomener« vilde have opnaaet

endnu bedre Resultater, dersom 'de i Tide var blevet taget under Kultur?

I Reglen gør de sig jo først bemærkede paa et saadant Tidspunkt, at en Ind

griben er for sen. Svømningen af i Dag er en Idræt, der i langthøjere Grad,

end de fleste tænker over det, hviler paa et Grundlag af gennemarbejdet

T eknik, og Ønsket om, at dette fuldstændig maa gaa op for alle danske

Svømmere C!g deres Ledere, er Grunden til, at denne Bog har set Dagens

Lys. Ganske vist er mange Punkter endnu dunkle og uklare, flere støtter sig

paa Formodninger eller Teori, dog hellere det, end slet intet. Kunde man

*
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Her er jeg ikke i Stand til i Enkeltheder at komme ind paa, hvordan

denne Træning gaar for sig; jeg maa indskrænke mig til at antyde enkelte

af de øvelser, der anvendes for at opnaa de skitserede Formaal : Distancer

med stigende Tempo fra Bane til Bane, Forsøg paa at indhente et For

spring givet en jævnbyrdig Modstander, eller endda ~n, der er en Streg

stærkere, Gennemførelse af en Række korte Ture i fuldt Tempo, en øvelse,

der ved den trættende Virkning, den har paa Svømmeren, i høj Grad kræ

ver en Viljeindsats for at fortsætte, selvom man er saa træt, at man er

ved at styrte. Jeg har ofte iagttaget mine store stærke Mandfolk saa trætte,

at de var ved at tude, naar de netop, som de troede, de var færdige, fik en

ny Besked; man kan ligefrem se paa dem, at de i Øjeblikket havde den stør

ste Lyst til at »tæve« en, men det er kun udmærket, for denne Vrede over

føres paa Svømmepræstationen, saaledes at Svømmeren, saa at sige af bar

Arrigskab præsterer mere, end han tror, han kan, - og det var jo netop

Formaalet.
Selvfølgelig kræver denne Arbejdsform, at Lederen er i Besiddelse af

en vis personlig Myndighed, som gør, at Svømmerne ikke bare stikker af,

naar de er trætte, men tillige kræver den et personligt Kendskab til de

enkelte Svømmere ikke blot i aandelig, men ogsaa i legemlig Henseende.

Det siger nemlig sig selv, at ganske særligt denne Træning kræver en nøje

Overvaagen af Svømmeren. Foruden stadige Lægeundersøgelser maa Svøm

meren selv stadig følge sin Tilstand gennem Vægtkontrol, evt. Kontrol af

Pulsen i Hvile, samt Undersøgelse af, hvor hurtigt Pulsen efter disse

maksimale Anstrengelser atter kommer tilbage til Hvileværdien. Herud

over bør en Overvaagen af Almenbefindendet: Appetit, Arbejdslyst, Søvn.

Humør og Oplagthed i det hele taget, finde Sted.
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paa den anden Side naa dertil, at en Institution, f. Eks. Dansk Svømme

Forbund, der vel maa være nærmest til det, kunde faa indrettet en Slags

»Forskningsinstitut« i beskedne Dimensioner, hvor de forskellige Problemer

kunde underkastes noget mere videnskabelige Undersøgelser, end det er

muligt paa Træningsbanerne, vilde vi lettere kunne »Iaa begge Ben paa

Jordcn«, saa at en i enhver Henseende videnskabeligt begrundet Teknik

kunde blive Svømmernes Allemandseje som Grundlaget for forbedrede

Resultater til Gavn og Glæde for Udøverne, til Ære for vort Fædreland.

Ce tralbib li ot eke
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