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Fr v 2:an Kn G. Larsson (F13), l:an Kn L. Pettersson (F1IF20) + 3:an Lt H. Haavold (Norge). 

De ville och kon 
När Flygvapnets I stort sett helt obesegrade 
flygfemkampare 1980 inte mäktade vinna 
över ett mycket skickligt spanskt lag fråga
de FV-Nytt genom sin yrkesskrivare: Kan 
och vill Sverige komma tillbaka till toppen? 
Det konstaterades helt rIktigt att fjolårsIn
satsen präglades aven viss mättnad. 

D
et blev dock en scen

förändring! Men en 
femkampseger är så 

komplicerad i alla sina nyanser, 
att ett svar på varför förändringen 
skedde blir mångschatterad och 
något osäker. En scenförändring 
för ett helt lag blir då minst upp
höjd med kvadraten så svårbe
stämd. 

Enkla, s k råa grenar (t ex löp
ning 10 000 m) kan ganska kor
rekt analyseras. MEN komplice
rade grenar (t ex fäktning) är ge
nast betydligt svårare att få 
grepp om varför det gå r bra eller 
dåligt. 

•• Eftersom våra lagdeIta
gare var de samma i fjol som i år 
är frågan : VARFÖR? ytterst in
tressant. Några konstateranden 
kan förmodas vara troliga kom
ponenter till årets succe - näm
ligen : 

1) De för oss farligaste motstån
darna har haft hemmaplan: 
1980 = Spanien och 1981 = 
Norge. Den marginella betydel
se som hemmaplan har, kan få 
vågskålsbetydelse med stora 
ändringar som följd. Men hem

maplan och favoritskap kan 
även betyda för stora förvänt
ningar, för stort tryck. Till skill
nad frå n i fjol inträffade det se
nare troligen i år. 

2) Arets svenska lag (kanske 
främst kapten Sven-Olof Karls
son) var revanchsuget; eller på 
redaktörsspråk hungrigt. 

3) Rutinen i svenska laget är 
STOR. Så stor att träningen 
kunnat skötas - om än med be
svär - huvudsakligen på hem
maplan. Hemmaträning ger en 
viss osäkerhet om var man står. 
Risken för farlig överskattning 
blir då mindre påtaglig. Men det 
gäller inte alla och allra minst 
nybörjare, hos vilka osäkerheten 
kan slå igenom för starkt. 

4) Ingen kan lyckas till. 100 proc i 
en mångkamp. Därför gäller det 
att kunna ta motgångar under 
fyra tävlingsdagar på rätt sätt. 
Glömma och komma igen. I det 
avseendet var årets svenska lag 
mycket skickligt. 

5) Den autogena delen är hopp
löst svå r att klara på rätt sätt. 

Den s k tändningen var i år för 
oss charmant. Framför allt lyc
kades laget att tända vid rätt till 
fällen och på rätt sätt. Såväl 
spanjorer som norrmän förlora
de både fäktmatcherna och lag
geisten för en längre tid under 
och efter mötena mot oss. Nå
gon extratändning inför varje 
nytt lagmöte (totalt åtta) orkar 
man inte mobilisera, eftersom 
fäktmomentet tog 13!! timmar. 

6) Tur måste man han. Samti
digt gäller att skickliga männi
skor ofta har tur. Det som förkla
ras som tur har alltså en naturli
gare bakgrund än att slumpen 
spelar .in. Detaljer i förberedel
ser, uppladdning, genomföran
de och även i personligheten in
går sannolikt i begreppet TUR. 
Eller varför drabbar begreppet 
tur så olika på olika människor? 
Tur och otur jämnar alltsä inte ut 
sig i längden!!? Folk i gemen/ 
journalister tror så, tränare/ 
coach :ar alltså inte. 

• • Så till årets överraskan
de VM-viktoria. Hur kom vi att 
vinna lagguidet för 19:e gången 
(av för oss 22 möjliga)? 

Samling skedde på förre flyg
(fem)kamparen, överste Rolf 
Gustavssons flottilj/F4. Major 
Gunnar Jonsberg och kapten 
Sven-Olof 'Ull-Kalle' Karlsson 
förberedde ett fint uppladdnings
läger. Två sydamerikanska lag 
nyttjade dock träningslokaliteter
na allra mest. Professionell hjälp 
fick vi svenskar av förre moder
ne femkamparen Björn Ja
cobsson . 

PAlM 
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Fr v: Silverlaget Norge, guldlaget Sverige + bronslaget Spanien. - Kan Sverige ta 20:de lagguidet 1982? 

de kOlllllla igen! 


VM 
i flyg-
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Cirka veckan senare tog vi 
oss med buss den vackra vägen 
över Kölen till arrangörs- och 
broderlandet Norge och den 
mycket väl förberedda basen på 
Örland. 

• Skjutningen blev framgångs
rik - trots att kapten Lennart 
Pettersson sköt på fel tavla un
der provserien. Mönstret börja
de kunna skönjas . Vi sköt under 
maximala förmågan men i pari
tet med den kalkylerade . Över
raskande segraren blev kapten 
Göran Larsson. Tvåa blev en av 
VM-guldfavoriterna , kapten Pet 
tersson . Vad konkurrenterna 
tänkt sig vet jag inte, men ned
slagna var de flesta utom Nor
ges Truls Gustavsson, som var 
uppåt värre efter en överraskan
de tredje plats. Sverige i ledn ing 
lagmässigt. Det gällde nu att för 
valta det psykologiska över 
taget. 

• Nästa dag vidtog kampen alla 
mot alla på fäktpisten . Allt av 
teknik, taktik och GO som fanns 
skulle mobiliseras på rätt sätt 
och vid rätt til lfä lle. Arla uppstig
ning för erforderlig fysisk vaken
het inför den helt avgörande (?) 
lagmatchen, den första mot 
Spanien. Deras besvikelse blev 
helt läsbar över att sex veckors 
träningsläger denna gång inne
bar en 4-12 förlust. Men san
nerligen en skön start för Moder 
Svea. Så ny uppladdning mot 
sprängtända Norge i fjärde mö
tet. Resultat: "Otroliga" 14-2 
· .. till oss! Därefter var vägen 

bruten för en rejäl ökning av to 
talförsprånget. 

• Bollprovet - förmodad akil
lesgren för våra bollotränade 
gossar - blev ingen katastrof. 
Två toppinsatser : kapten Lars
sons andra gren seger och kap
ten Karlssons tidiga start med 
personligt rekord . Norge blev ej 
oväntat bäst, medan Sydeuro
pas och Sydamerikas bolikunni
ga lag av någon anledning inte 
lyckades särskilt bra denna 
gång. 

För första gången i PAlM-hi 
storien en perfekt domardöm 
ning. Självfallet med protester 
just därför. 

• Simningen är oftast enbart 
ett bekräftande av vad man vet. 
Överraskningar förekommer 
nästan inte. Populära men po
änglösa insatser gjordes av de 
PAlM-debuterande saudarabier
na. VM-tävl ingen var trots 
svenskarnas dittills goda resul
tat inte alls avgjord . Då vårt lag 
inte tränat hinderteknik, vilket 
däremot huvud konkurrenterna 
gjort, kunde allt fort farande hän
da. De våra gjorde en verklig 
kämpainsats , alla fyra . 

I takt med varje svensk tidsno
tering försvann hopp, mod och 
glädje hos motståndarna. Re
sultaten i spanska Salamanca 
förra året var ju sådana, att så
väl Norge som Spanien skulle 
ha kunnat hämta in försprånget. 
Troligen trodde en del att så 
skulle ske, Men icke! 

• Inför orienteringen var vår 

Otrolig 
lagmoral 
grunden 
till 
19:de 
VM-guldet 

ledning uttryckt i minuter hela 

49, Loppet var kört som det nu

mera heter. Säkra vägval av alla 

våra och "serien var vår", En 

bedömt helt onödig chansning 

av norrmännen banade väg för 

en glimrande silverplats i slut 

protokollet för Kapten Larsson. 

Och kapten Karlsson (nestor 

"Lill-Kalle") var åter snubblande 

nära en VM-medalj . At kapten 

Pettersson VM-guld stod intet 

att göra. Han var 'outstanding' , 

han slog världsrekordet med ca 

100 poäng! 


E 
n lätt seger? Inte alls' 

Kunnande, moral och 
rutin var denna gång 

dock starkare vapen än den helt 
tidsöver lägsna träning huvud
motståndarna underkastat sig. 
En uppriktig eloge ti ll det unga 
norska lagets enorma tränings
insats på fritid samt sex veckors 
slutläger. De är verkligen på rätt 
väg . Fjolårssegrarna Spanien 
hade räknat med att deras 45 
dagars läger skulle räcka för att 
behålla VM/PAIM-trofEm. Tyvärr 
ej. tvingas man slutsummera, 

PAlMs framtid ter sig just nu 
mycket ljus, internationellt sett . 
Nio deltagande nationer i år kan 
bli än fler nästa år, Låt oss hop
pas så. Men en orolig värld är 
dock i sanning en oviss faktor 
även i detta sammanhang, Att 
vänskapligt idrottsutbyte flygoffi 
cersnationer emellan skulle kun 
na stoppas pga militär storkon



flikt , känns i sanning tragiskt. Slutresultat 
Hela PAlM-iden strävar ju ät ett 
rakt motsatt skeende. 

• • Hos oss svenska idrotts
män klingar fortfarande TV-kom
mentator Toivo Öhmans klassis
ka, djupt rörda röst frän Mun
chen-OS: "Denna underbara 
flicka" I Sagt om Ulrika Knapes 
guldhopp i simningens höga 
hopp. Travesterande frägas: Vil
ka är vära fyra underbara 
pojkar? 

Lennart Pettersson Fl/F20. 
OS-lag brons och SM i modern 
femkamp 1980. Tog sin 6:e (I!) 
individuella VM-seger i PAlM. 
Mästarfäkttränaren Bella Rer
risch vill ha med honom i OS
fäktlaget 19841 "LeIles" senaste 
fem är har innehållit enorm och 
föredömlig träning pä världselit
nivä . Vad sägs om 8 km simning 
5 ggr per vecka eller 8-12 mils 
löpning/vecka? PLUS tre grenar 
till?I! Hans 5055 i slutpoäng i är 
är unikt och historiskt. Vill Len

Lag: 
1) Sverige 14.576 
2) Norge 14.074 
3) Spanien 13,353 
4) Brasilien 12.389 
5) Finland 12.248 
6) Danmark 11 .443 
7) Uruguay 10.022 
8) Argent ina 9.524 
9) Saudl Arabien 3.382 

Svensk reserv var i ~r major 
Gunnar Jonsberg. I den sepa
rata "reservtävlingen " belade 
Jonsberg en 4.de plats. Med sin 
m~ng~riga PAlM-rutin betyder 
Jonsbergs närvaro kolossalt 
mycket tör sina lagkamrater. 

Individuellt/totalt: 
1) Kn PetterssonfSve, 5055 
2) Kn LarssonJSve, 4790 
3) Lt Haavold/Nor, 4744 
4) Kn Karlsson/Sve, 4731 
S) Lt Gustavsen/nor, 4687 
6) Kn PettersenfNor, 4643 
7) Lt Plaza/Spa, 4540 
8) Kn Luengo/Spa, 4514 
9) Kn Sfmmelsgaard/ 

Dan, 4400 
10) Kn Kersmark/SVe, 4335 

Pga svårigheter med flygplanan
skaffning m m genomfördes inget 
Flyg-rally i år. 

NOTA BENE 

VM-händelserna i norska Or/and 
kunde snabbt, välmatat och kon
tinuerligt fö/ias i lokalpressen pa 
de orter vara lagdeltagare har 
sina hem. Och slutresultaten le
vererades också till saväl stor
stadspress som i TV:s sportnytt. 
Dessutom erhöll alla vara för
band och staber omgaende en 
fullständig slutredovisning av 
PAfM-BI via ert langt teleprinter. 
- Allt derta kunde ske tack vare 
välprogramerad teleförbindelse 
mellan laget (= gymn. dir Len
nart Carlsson) och h;emmefron
tens städse jourhavande Red. 

nart Pettersson träna de speciel
la flygfemkampsgrenarna sär
skilt , kan han bli världshistorisk 
med 10 VM-titlar I (Dä ett namn 
även för Guiness rekordbokl) 

Göran Larsson, F13. Alltid 
bland de tre bästa. Arets svens
ke FV-mästare. Även dansk, ita
liensk mästare! Lättränad . Kon
centrationsfenomen . Behöver 
styrketräning ( . .. vid sidan om 
'sakta-träningen! .. . ) i högre 
grad än som sker . Dä ni! 

Sven-Olov Karlsson F4. 
Lagkänsla och ett okuvligt käm
pahumör är "Lill-Kalles" styrka 
och signum. Stark men fysisk 
osmidig. Träningstälig. Det var 
till stor del "Lill-Kalles" förtjänst 
att lag känslan och -moralen i är 
var sä bra Han ville att Sverige 

' skulle ta VM-revanch. Gärna en 

individuell medalj men först ett En nöjd men ålderstigen svensk-VM-trupp. Men hur stär det till med återväxten? 

lagguid. Sven-Olov är verkligen 

värd mer än alla sina lagguid. 

Kommer pricken över i:et nästa 

är? Resultat - gren för gren 

Bertil Kersmark, F17. VM/ 
PAlM-segrare 1979. Otränad i Skjutning: BoII·prov Hinderlöpning: 
är. Mycket femkampsbegävad. 

1) Larsson/Sve, 980 P 1) Larsson/Sve 1070p 1) Haavold/Nor, 1086 P Skall ha en särskild eloge för att 
2) Pettersson/Sve, 960 2) Correa LunalUru, 1064 2) Luengo/Spa, 1068han ställde upp. Det gav styrka 
3) Slmmelsgsard/Dan, 940 3) Haavold/Nor, 1048 3) Jörgensen/Dan, 990ät laget. Dä konkurrenterna inte 
3) Gustavsen/Nor, 940 5) Karlsson/Sve, 906 6) Pettersson/Sve, 908kände till hans oträning, för
8) Karlsson/Sve, 880 17) Pettersson/Sve, 616 20) Karlsson/Sve, 792stärkte detta hotbilden hos mot

11) KersmarkJSve, 800 20) Kersmark/Sve, 410 23) Larsson/Sve, 760ständarna. Och Bertil kunde ha 
26) Kersmark/Sve, 704lyckats helt ... om inte basket

bollarna till sin natur äro sä Simning: Orientering:ofantligt runda. Likväl är en slut
Fäktning:lig 10:de plats absolut inget att 1) Palm/Fln , 1132 p 1) Pettersen/Nor, 1049 P 

skämmas för. Kapten Kersmark 1) Pettersson/Sve, 1170 P 2) Silva Jr/Bra, 1070 2) Halkonen/Fln, 1039 
behövs, han har mycket mer att 2) Karlsson/Sve, 1170 3) Pettersson/Sve, 1052 3) Karlsson/Sve, 983 
ge i PAlM-sammanhang. Kom 3) Larsson/Sve, 1000 5) Kersmark/Sve, 994 6) Pettersson/Sve, 965 
igen!1 - (Gjorde så! Tog senare NMI) • 3) GustavsenfNor, 1000 12) Larsson/Sve 852 11) Kersmark/Sve, 939 

Hans Erik Hanssoil 8) Kersmark/Sve, 898 24) Karlsson/Sve, 724 17) LarssonfSve, 888 


