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Statistiken har tle senaste.f, 3.ren visat tlirnligen

konstanta si-rfror n'rir ilet g?illt drunkningrdiiden,

4ock rned en p&v_isbar minskning ntr tlet gtiller b&t-

olvchorna. Detta git.Uer bEile hela lantlet och Eallands

_lH,n, 
som ju nii.nna,st intresserar oss.

Men man ka.n g'dra ilen iakttagelsen att ilrunlmings-

olyckorna i in$ndeit och i Norrland (isarna) ero

fdrhA.llandeyis flera i{n i kustlH.nen och a,t'b varrna

somrar, som ju medf'cir flera tatl och fler-a b&tfiirder

ocksfr, nBgot 'dka.r anta,let ilrunlningso lyekor.

Fiir HaIl End.s i?in va" den Dreliminlira siffian fiir

1972 sE lig sorn summa l-2 druirkningsolyckor varav 3

vid bail och 7'sm8-bttsolvckor"

Minskningen arr b&tolyckorna beror rned all sannolik-

het pE, att flJrbvestarna bliwit trevligare och be-

hvHmare, propagandear fbr anviindning av flyLv'rist

och karske inte rninst att ilei blivit nigot av en

nodesak a,tt ha fl)rtviist. Ett bra mod.

nrtsA i llla ta41 som regel &tt ha flytwiist p6.. Ilet

g.iilter iiven fijriilclrarna ocb inte bara bamen, och

alldeles slirshilt nar aet'ffar s6. varmt i vattnet;
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6ch i snabba bttar cliir rnan inte fAr bortse ifr&n

risken att nan kastas ur b&ten.
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Vad badnins och sinminc betriiffar s6. er det statistiskt.--*._.-.

ungefiir h?tlften sA farligt som att g& i blt. Fiirrnotllisen

har badvettet blivit stiirre.

Vari ligger hu riskerna och vad irmebiir allts6 bailvett ?

Nf.gon graclering vagar j ag rnig inte pi , men j 
"€ "k";-

ka p& n&gra serskilila risker.

1) Iet er ju a1lm?int beka.nt att *a"r jlt skall baita inorn

en tirrne efter en nonnal mfi.ltid. ftindre kiint 6.r att vid

st&rk v6.rne och Bycket solbaila.ntle man bijr vara lite fijr-

siktig rnecl ev. snabbav\rlning.

2) Sfr. har vi givetvis dumdristigheten son bl.a. l&ngsirn-

ni-ng ut fr&n str4ilen utan fiiljebAt ueh huvutlhopp uta.re

kontroll av vattencljup och botien. Sistn?irnnda ger m8nga

fall av ryggsksdor metl besteende ftiilanni4g son fijljd.

Antalet fall lblr vara stort nen nfi.go.statistik har jag

inte. Gtir alclrig tnrvudhopp i mdrker utar a.tt va,ra seker

p6. hur ilet ser ut p& och under vatten;rlall

3) Och sA har vi necllsrlningen. &r risk fiir vilken siirskilt

jollseglarna li,r utsntta ftjr v6,r och hijst d6. vealerbiirande

kan bli liggande i vattnet llinge uten hjtilp eftersorn sa.n-

nolikheten iir stor att liirnplig riiddrringsbit ej iir i sji5n.

Den som jollseglar v6r och hdst skal l ha v[tclriikt p& sig,

enna^r's utsii.tter ha.n sig fo..r en stor och ondrlig risk. Fijr-

iilclrarna skall tlirika pE detta neT deras tel.ningar kouuaa
i clen E.Litern
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lven on simkun:iigbet anses motsvara fiirmA,ga att ta sig fraln

20O meter i vattnet s6, iir rlet ingen tvekan om att vad jag

skulle vilja kalla kvalificerat simlo:nnande har stor bety-

delse. Som morijtter finns nu liwriiddningsm?irket, kandidat

och magistern?lrkena, samt det s.k. milsimmet, vilket inne-

biir att man untler ett 5.r skall red.ovisat ha, simmat 10.000

meter .

Slumpen. ilvs varrnt i vattaet, brist p5 rijdmaneter och upp-

rnrntrantle tillrop fr6. de srn6. sinliirarinnorna kom mig att

i sorunar f.f. g. filrsiika mig p6. magisterproven och even

milsimmet. Och si det lyckatles och cll vill jag bara ge andra

ftirllldrar och mor och farfiirii ldrar del av mina erfarenheter.

Den yiisentliga erfarenheten lir viil att 'om ilet lir n8gotsin?ir

varmt i vattnet iir f8n$sinnet inte alls s[ pifresta.nil.e som

rnan kanske skulle tro. ilet finns ingen tidsbegrEnsning och

det giiller ilA bara att sinrna ekonomiskt. Jag har j-nie setla.n

min griina ungdom simnat rner iin n$gra hunlra meter viit varje

til lfi i l le. lfu kunde jag niistan genast konstatera att jag utan

svd,righet kunde simma l.ClOO meter och nl,gra tlagar senare 2.OOO

metr och nera. Och resultatet, ja det lir en ijkait kiinsla av l

siikerhet och starkt fijrbrittra.cl allmH.n kondition.
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S3, jag vil l  avsluta. min betrsktetse ned en uppma.ning ti l l
<'r,l,t r."o.-a{.i/F,i.a".

i ikacl milsimning ntssla Er om vi'ocksi d3. beg8.vas med en bra
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Avtackning av Annika,

Saft och bulle
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