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Filmen som skidlärare ~
1.

Snöplogsvänge1~Jullbordas åt

vänster genom kraftig belast1iing av höger .skida och "medrörelsi/ J med .höarm och a:rel.
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Svängen 'ä,r"f1ird)g. Böjda
pressade tr;-amåt· över tårna!
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htst nu börjar belastningen av vänster skida. Obs. den sänkta vänstra
axeln!

4..

Högersvängen klar. Vänstra armen
har hunnit fram ordentligt. Skidspetsarna ihop.

5.

Böjda knän! Höger skuldra och
ann är en aning tillbalwförd för
att liksom "ta fart}} för kommande
vänstersväng ...
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ilmen har på senare tid blivit en utomordentlig medarbetare i idrottsundervisningens t j änst.
Flera av våra idrottsorganisationer. ha
låtit upptaga filmer, visande det rent
tekniska tillvägagångssättet för: utövandet av respektive idrottsgrenar, men
dessutom har filmen blivit ett det allra
bästa propagandamedel. för den sport,
om vilken filmen berättar.
Vår~ svenska turistorganisationer främst Skidfrämjandet - har insett filmens stora värde i undervisnings- och
reklamhänseertde. Därför·. ha vi också
med jämna mellanrum hugnats med
vackra filmer från vårt vinter-Sverige.
Det har varit kapten Gunnar Dyhlen,
som haft hand om de flesta inspelningarna, och att han varit rätte mannen härför, därom vittnar den stora efterfrågan på dessa filmer från alla delar
av landet.
Skidfrämjandet, kapten Dyhlen och
Sigge Bergman ha under senaste vinter
fått fram en ny instruktionsfilm - "Den
moderna skidskolan". Det är en del av
Olle Rimfors' och Sigge Bergmans erfarenheter och lärdomar i de österrikiska och schweiziska skidbackarna, som
här rullas upp på den vita duken. Skid-

... som just nu pågår. I nästa moment har åkarens hela högra sida
JJhunnit fram",
Snöplogställningen
bibe hålles hela tiden!

främj andets nya skidskola - grundad
efter mellaneuropeiskt mönster - , som
till instundande vinter på allvar kommer
att drivas i Storlien och Riksgränsen,
spelar huvudrollen i filmen} som visar
(Forts. å sid. 2.)
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Efter. en mängd inledande scener från gen f
I r
"skolgården", elevernas samling, gruppindelning, övningar etc., följ er den rent Fran~
instruktiva delen, där Sigge Bergman för 2
demonstrerar de olika svängrörelserna gick
under åkning utfö.r - allt enligt de, mo- skede
dernaste principerna från Alperna, som en ~
alltså nu omplanteras i svenska backar. -dl
Tillämpningen visas i form av slalom på f
och störtlopp. Slalombilderna äro tagna med
i nya' backen i Storlieu och de särskilt Den
vackra störtloppsscenerna inspelades vid ett f
Skidfrämj andets turiststation i Riks- kunl1
gränsen, där deltagarna i Svenska Skid- l1ute
förbundets olympiska tävlingskufs i vå- Riks
är c
ras agera skådespelare med elen äran.
Lapplandsbilderna äro storslagna. nano
Snön ryker i de branta backarna, där
skidåkarna störta utför med en fart och
J<läm - och still - som ej lämnar något I
övrigt att önska, j a nästan står i klass
med de ståtliga alpina filmer, som visats.
"Den moderna skidskolan" är en apen
för utförsåkningen på skidor, bedriven
såsom störtlopp och slalom. Åskådaren
får en klar bild av den moderna utförsåkningens tjusning, dess fart och rytm
och blir samtidigt övertygad om att vår
svenska skidterräng på sina ställen lämpar sig alldeles utmärkt för bedrivandet
ay dessa från Alperna hämtade speciella
skidsportgrenar.
Föreningar, som önska hyra filmen r
gör klokt i att i tid hänvända sig till
Skidfrämjandet, ty att döma av elen entusiasm med vilken filmen mottogs på
Främjandets årsmöte helt nyligen, torele
efterfrågan på "Den moderna skidskolan" bli mycket stor.
Skidfrämj andets nyaste film är utan
tvekan den bästa virtterfilm r som hittills
tagits. Gunnar Dyhlen, fotograferna
Flood och Strömberg och alla "skådespelarna" med Sigge Bergman i spetsen
äro att gratulera till resultatet.

• •

utgöra
lmman:presenott och
i orien.a vi ej
Det sy°ligt, att
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att nöl möjlinaturlig. "Gänget" - i vidare bemärt på att
kelse - är otvivelaktigt den lämpliltt välja
gaste st~r~eksgrtlpp~n~ ~id,., utövande

