
En idrottsman

Olav 1990, fem er ftiE hans allfdr lidEta bftge,E.

Tag harj ust ldst Snukitbladet (sommamunret ) och dil
J oc ksA anikeln om B leki nge ldrotts fdrbund. Ndrjag
lliserom Blekingesduktiga i&on$dia blirjagalltid litet
besviken, di min nu avlidne man, O/au Olsson, aldrig
n{mrs. Andivar han en gAng en av de @I4idrottsm5n-
nen i Blekinge. Han tycks van helt bortgltimd - kanske
ftir att han utdvade en f6r manga miinniskor ganska
okiind idrottsgrcn, n a rin femkamp, *m dt en militat
idrctt, kanske Qtr an han sjalv altlrig giorde nAgon affir
av siia meriter. h varvdl ingenting m?irkvlirdigt !

Olav fiiddes i Karlskron4 men bodde tillsammans
med mig pe Sturkd i 20 Ar. Manga itbor sdg honom da
han tre gengerper vecka sprang sina 8 km, ofla tillsam-
mans med vlr hund.

Olav var ocksA ett antal er ordfbEnde liir Samhalls-
Ibieningen, d6r han la nermycket arbete.

Han tillhorde Blekinge idrottsfdbund, sp€lade hand-
boll, simmadem.m.

Han btirjade med modem fen*amptillsammaDs med
Lasse Hall, met\ vetgick till marin femkamp, d?ir han
skdrdade sina stora Aamgangar pA 60-talet.

Marin fernkamp iir en idrottsgren som de flesta vel
veldigtlitet om. Den utitlas i Sverige aveufllta.l p€.soner,
just nu ett 30-tal, varfdr tdvlingama mestadcls sker
utomlands. Dock hartnasterskap Mllits i Sverige och de
i Karlskona.

Marina fernkampa.re firu$ i liindema i helaNorden, i
Europ4 i Nord- och Sydamerika, Canada, Australien
mfl.

Man tiivlar i 5 grenar:
Hinderbana 3{)O metcr med bl.a" cat-
crawl over eft 5 meter hitgt hinder,
liingdhopp, krpmoment balanshinder
och handgranaf kastning.
tiy!&L!Bi!gi75 meter simning ikliidd
uniformvarav I 5 metenmdervatterl ta
sig under ett hinder fdr att sedan pa
snabbaste satt ta sig till en nddstiilld
kam.at (docka) som ligger pA 3-4 me-
ters djup. Innan dess skall de hatagit av
sig uniformen. Dockan skall efter upp-
h:imtning bogs€ns 25 m.
llgjgXgigq 125 meter, i simbassiing.
FdrstaHngdensimningmedfenor, andra
lengden bogseEs en vapenat-t app 25
|I! Eedje liingden gfuitverentunna, som
fl,ter i vattnet, och sedan rakt ner till en
slangkoppling som hZinger pa 3 meters
djup, sista liingden ih enbart spurt.
Si6manskao: Uppdelat i WA delar -
Iand och sid. Tevlande startar med land-

delen dlttre moment som at vanliga ombord pA stdre
itrlogsfaft yg skall utft tras. Ddreft erhopparden tltvlande
i en roddMt ftiratt ro en zick-zackbana- Grenen avslutas
med alt tevlande utftir tve momenl sittande i baten.
Amfibieliooins 2,5 km amfibieldpning pa skiftande
underlag. Underldpningor ut6$ be moment. Det ftrsta
arslq,tte(liggande 50met€r). Bomskottgerstraffiwdor.
Detandiamomentet dr paddling 100 meter i gummibfu.
Sista momentet Ar prickkastning med handganatsat-
trapp(25 meter).

Sporten uppstod i ltalien 1954 och,b upptagen i CISM
(lntemationeua Miliulra ldrcttsft ifu Ddet). Ntistan varjc
irgenomfttNNM, VM nlstan varje er och dessutom ett
Ibtrcanral narionellatiivlingar.

I denna "tuffa" och kiivande sport blev Olav tvA ganger
individuell vairldsmesrareoch f€m gingervikldsmilstarc
i lag. Dessutom fick han ett &prins Bertils hedesmedalj
fbr sitt upptredande. Anledningen varatt han missade en
god placering, dA han stannade och hj 6lpte en medt?iv-
lande som kollapsade under l6pning.

Fdr ao utdva sporlen kr6vs god tsisk och psykisk
$yrk4 att varagod l6par€, god simmare, god skytt m.m.
Oavsett vilken idroft OIav tiivlade i och vilken Iiirenins
han Evlade fdroch om den varmi lidrellercivil, sA var hai
en stor idrottsman och dessutom en gentleman sAvAl pA
idrottsbansn som utanftiroch Uir ej gliimmas bort.

Briaa Olsson
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