
,ben har även goda boxare. : 
l50 medl.), som nu är staden;; 

l!ubb, märkas skidlöparna A. 
- under kortare tid - Allar:: 

� Hägglund, i fri idrott löparna 
.. Höglin, H. Landström, B. Lind
'link, hopparen H. Enqvist sam: 
=an och H. Sjöström. I brott
s Johansson varit den främste. 
a höra till övre Norrlands främ
aandy, ishockey och handboll. 
alföreningar märkas Skelle�eti
it. 1927, 52 medl.), Skellefteå Ori-
<st. 1935, 55 medl.) och Skellefteå
1935, 60 medl.) samt tre skol

ar. Skellefteortens Travsällskap
angerar vintertravtävlingar på 

landsförsamling finnas bl. a. Sä-
nskärs IF (st. 1925, 210 medl.), 

' (st. 1925, 146 medl.) med bl. a. 
Lundström ,samt Sunnanå-Lunds 
4 medl.), vilka alla ha goda fot
III. 
ilrottsplats, Norrvalla, invigdes 
n, Huvudbacken (för 50-meters
n tidigare backe tillät omkring 

En simhall med bassängmåtten 
�des 1926. SM på skidor anordnas 

E.N-r.

ind +Apparent vind. 
il-- Skänninge. 
egelfartyg. 

, Ca r 1 Iv a r, motorcykel
i (f. 1905 19 

/ 2), verkmästare
en av Sveriges skickligaste 
e. 

som bör-
126, kom 
lÖra den 
inom alla 
orcykel

i,lade på 
l33 (utom 
1 1931-33, 
tex,Eiber 
ten över
till Hus-

ebr. 1929 
nernatio
dass B på 
km/tim., 

� re
B S (sidvagn) på 1 km (132,523 
) samt mars 1930 vid Östersund 
I i klass B på 1 eng. mil (168,514 
►. 
rann NM i backe individuellt 
o.t i lag 1931-34, NM på jordbana 
ao och 35, i lag 1930, 31 och 35 
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samt i sidvagnsklassen 1930. Vidare vann han 
5:.\1 på 1 000 m jordbana 1934 och 35 samt i 
:>acke 1935. Bland hans utländska segrar må 
!!-ämst nämnas Farrisloppet 1930, 34 och 35, var
rid han sistn. år för alltid hemförde Farris
ookalen. Ar 1932 tillhörde han det svenska lag, 
�m i Helsingfors vann Guldpokalen för alltid. 
Han innehade ett flertal back- och banrekord 
såväl inom- som utomlands. 

Som T. T.-förare vann han i Torslanda T. T. 
D-klassen 1930 och C-klassen 1931 och i Stock
holms T. T. C-klassen 1932. 

Inom bilsporten vann Skeppstedt Rikspokal
:ävlingens B-klass 1934 (på Plymouth) och A
klass 1937 (D. K. W.), Färentunaloppet 1939 
CD. K. W.) samt Upplandsloppet 1941 (Stude
baker). B. L. 

Skevik, gård på Värmdön vid en vik 
av Saltsjön, 22 km ö. om Stockholm och 
3 km n. om Gustavsberg, arrenderas av 

kid- och Friluftsfrämjandet och utbyg
ges till en större friluftsanläggning. 

Skidbackar äro specialkonstruerade an
läggningar för +backhoppning på skidor. 

Medan man i skidsportens barndom i 
stor utsträckning använde sig av natur
liga backar, där ett stup uppbyggts och 
event. någon mindre urschaktning gjorts, 
äro nutida backar dyrbara anläggningar, 
oftast med en överbacke i trä-, järn
eller betongkonstruktion. 

I Sverige skiljer man mellan »små» 
backar (hopplängd högst 30 m), »medel
stora» (30-50 m) och »stora»; utomlands 
finnas dessutom »jättebackar» med hopp
längd över 80 m. 

En skidbacke består av överbacken, där an
satsfarten erhålles, stupet, från vilket hoppet 
sker, underbacken, där hopparen »landar» efter 
luftfärden, samt svängplanet, på vilket han 
bromsar upp farten och stannar. Mellan dessa 
huvuddelar av backen finnas »övergångar», som 
icke få vara tvära, utan backens olika delar 
skola mjukt övergå i varandra. 

En viss relation måste finnas mellan stor
leken på backens olika delar, och konstrue
randet av en god backe är ett invecklat mate
matiskt och aerodynamiskt arbete. Här nedan 
kunna endast vissa huvudprinciper meddelas. 
Lutningsvinkeln i överbacken i små backar 
brukar vara 20-25° i dess brantaste del, i me
delstora och stora 32-33°, i backar över 70 m 
hopplängd upp till 40°. överbacken förses med 
1-2 »avsatser» nedanför toppen, avsedda att 
användas vid speciellt snabbt före samt av 
mindre försigkomna. 

Stupet, som förr ofta var av trä men numera 
,anligen muras (åtminstone i sin yttersta del), 
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påbygges med ett tjockt snölager, varigenom 
dess höjd och lutningsvinkel kan förändras 
alltefter väderleksförhållandena. Normalt är 
lutningen i tävlingsbackar 4-5°, bredden omkr. 
4 m, i små backar 4-8°, bredden 1,5 m. I täv
lingsbackar brukar stupet vara 2-4 m högt. 

Underbacken bör i små backar ha en lutning 
av 20-30° i sin brantaste del, d. v. s. där hop
paren slår ned, i medelstora 32-34 °, i stora 35 
-36° och i jättebackar någon gång upp till 40°. 
Längden bör vara så stor, att en hoppare, som 
gör ett för backen maximalt långt hopp, »lan
dar» i dess brantaste del. Underbackens bredd 
bör högst upp vara några meter större än stu
pets för att »strutformigt» ökas till minst 20 m, 
helst mera. 

Svängplanet bör vara minst 30 m brett, helst 
mer, dess längd omkr. 100 m. Stundom är pla
net kortare, beroende på en hög »stoppvall», 
på vilken hopparna köra upp och därigenom 
bromsa in farten. Svängplanet bör vara full
komligt plant eller också »luta emot», så att 
farliga svängar och fall undvikas. 

En skidbacke bör om möjligt vetta mot norr, 
för att solen ej skall ligga mot backen; den bör 
- särskilt en stor backe med hög fart - ligga 
skyddad mot vind, gärna i skog. A. N.; S. L. 

Skidbindningar, för att fastgöra skidan 
vid foten, voro i äldre tider mycket pri
mitiva men ha nått allt högre grad av 
fulländning och finnas numera i en mång
fald olika konstruktioner. 

På den »arktiska» typen av +skidor utgjor
des bindningen blott av en tårem, som träddes 
genom hål i skidan. På den »södra» typen fast
spikades en hårrem, medan på den »central
nordiska» typen dessutom användes en bak
bindning av björkvidjor, under slutet av 1800-
talet ersatt med en av kluven rotting, som med 
en vristrem fästes vid foten. I Dalarna hade 
man ännu i slutet av 1800-talet tårem och 
bakom foten en påspikad hälla av bockhorn, 
och på sina håll i södra Sverige spikades bakre 
hälften av en galosch på som stöd för foten. 
En sådan bindning användes så sent som 1920 
vid DM i budkavle i Stockholm. Även den på 
1920-talet i Mellaneuropa mycket populära ös
terrikiska Bilgeribindningen hade baktill en 
hälla av järn som stöd för klacken, och foten 
hindrades att glida bakåt genom en vristrem, 
som gick ut från hällan. 

Norrländska skidlöpare använde allmänt till 
mitten av 1920-talet (en del till mitten av 30-
talet) endast tårem, som hölls fast genom en 
bakåtkrökt »näbb» på skidpjäxans tå. Styrning 
i sidled var svår att uppnå, och man bromsade 
med hälen, som fördes utåt-nedåt eller inåt
nedåt vid sidan av skidan. Jfr bild 1. 

Epokgörande blev en av F. Huitfeldt 1894 
konstruerad skidbindning, känd under namnet 
Huitfeldts bindning (bild 2-3). Den var urspr. 
försedd med två sidostöd av järn, som fast-
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Skidbindningar. 1 Gammal norrländsk bakremsbindning, 2 Järnstöden på Huitfeldts bindning 189-:. 
3 Huitfeldtsbindning av äldre modell, 4 Modern turistbindning med ställbara tåjärn och åtstra
mare, 5 Bergendahlsbindning, 6 Rottefellabindning, 7 Bindning av Kandaharmodell (kabelbindning_; 

sattes genom bultar i remhålet, men förbättra
des 1897 genom att tåjärnen gjordes i ett stycke 
och böjdes upp åt sidorna samt senare genom 
att järnbindningen skruvades fast på skidans 
översida. Remhålet under fotplattan, som tidi
gare försvagat skidan, kunde därigenom av
varas. Spännremmen runt foten försågs 1904 
med åtstramare (Höyer-Ellefsens strammer). 
En mångfald liknande typer finnes numera med 
efter skidkängans bredd ställbara fotplattor 
(bild 4). 

Omkring 1916 konstruerades i Norge Bergen
dahlsbindningen, där tåjärnen voro försedda 
med gångjärn, så att »vingar» bildades, vilka 
fälldes ihop och spändes samman ovanför tån. 
Därvid klämde falsar på bindningens insida 
fast sulan, vilken dessutom fästes vid fotplat
tan genom nabbar, som gingo upp i sulan 
(bild 5). 

Bergendahlsbindningen har sedan mitten av 
1930-talet utträngts som tävlingsbindning av 
Rottefellabindningen (bild 6) och liknande ty
per (t. ex. Bodenbindningen), där en U-formad 
stålarm fälles framåt och reglas på skidan 
framför foten, varvid den kniper åt sulkan
terna. Foten fixeras dessutom genom piggar, 
som gå upp i sulan. 

En speciell form av bindning användes vid 
utförsåkning och backhoppning. Bakremmen 
består av en kombinerad stålkabel och stål
fjäder samt, framför tåjärnet, en åtstramare 
(Kandaharmodell). Kabeln passerar en s. k. låg 
fästpunkt på skidans yttersida strax bakom 
tåjärnet (bild 7). Härigenom drages klacken 
(hälen) ned mot skidan, fotens rörlighet i ver
tikalled minskas, men skidans manövrering un
derlättas väsentligt. Vanligtvis kombineras 
denna bindning med en vristrem (särskilt för 
utförsåkning). 

När bakrem användes, hindras denna från 
att glida ned, tidigare genom en på klacken 
påspikad »skålla», först av läder, senare av 
bleckplåt, numera genom att klacken är ur
holkad framåt-inåt, så att dess undre kant 
tjänstgör som »skålla». G. B-g; S. L. 
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Skiddelegationen, S v e n s k a, förval
tade 1913-37 på uppdrag av Kungl. Maj:
de statsbidrag, som ställdes till förfogande 
för understödjande av ungdomens skid
idrott. Delegationen nedlade ett frukt
bärande arbete för skidsportens popula
risering bland lärare och ungdom. 

Skiddelegationen, som bestod av 2 ledamöte:
från vartdera Svenska Skidförbundet och Skid
främjandet, utsåg inom sig ordf. Den var fr� 
1919 Skolöverstyrelsens organ i frågor, sor:: 
rörde skididrotten i skolorna, och efter des:;: 
linjer arbetar nu +Skolidrottskommitten. · De
legationen, som fördelade avsevärda belop 
anordnade från 1914 årliga skidkurser för lä
rare samt ett stort antal kurser i seminarie:
och folkskolor, utarbetade kursplaner och hand
ledningar i skidlöpning, skidslöjd m. m. 

Bland dem som voro mest verksamma i Skid
delegationen må nämnas C. Svedelius (ordf. 
1913-37), 0. Hellgren, A. Dalfors och särskil� 
C. Nordenson (sekr. 1914-37). S. · 

Skidfrämjandet +Skid- och Frilufts
främjandet. 

Skidfältskytte +Fältskjutning. 

SKIDFÖRBUND. 

Internationella Skidförb�ndet, 

Federation Internationale de Ski (F. I. S.). 
bildades 1924 i Chamonix och hade 1939 
vid krigsutbrottet 25 länder som med
lemmar. 

Den första internationella skidsammanslut
ningen var Mellaneuropeiska Skidförbunde: 
(st. 1905) med flertalet tyska och österrikiska 
klubbar som medlemmar. Svenska Skidför
bundet inbjöd 13 mars 1909 till bildandet a, 
ett internationellt förbund med sammanträde 
i Paris i maj s. å. Norges Skiforbund hade 
emellertid redan 1 febr. 1909 inbjudit till en 
internationell skidkongress i Kristiania 1910. 
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ör det svenska förbundets försi 
- d en konferens 1909 strandadE 

=en 18 februari 1910 beslöto de

�de nationerna att bilda Interne. 
· ssionen, en föregångare 

"'enna voro norrmännen J. Dahl C 
-= Horn (1914-24). Inga samman: 
-ellertid 1914-21. 
-venska Skidförbundet inbjöd 

�ess i Stockholm, där de �ens 
reglerna lades till grund for 

__:ernationella. Vid en skidkon;i 
,.!Z3 framlades definitiva planer :5 
=tionellt skidförbund, vilket bilda 
=en i Chamonix 1924 med n 
� 14 länder. I stadgarna före 
--: ledningen skulle vara förlagd 
_fil president valdes I. Holmquisl 
=es. I. Hysing-Olsen, Norge, och 1 
:aison, Sverige. 

::>en sistn. avgick vid kongressen 
:ICh ersattes av C. G. D. Hamilton. 
- rdiska förslaget till internati 
�er antogs och kompletterades 

med nya hopptabeller, i Oslo: 
-rtlcipp och slalom efter lång 

erkändes stafettlöpning som 
x:h reviderades reglerna för bad 
;';oilefteå 1934 avgingo Holmquist < 

m blevo hedersordf., resp. L ,. 
- gaard utsågs till pres. och f 
_ il 1940, då Hamilton utsågs 

der kriget. 
President och sekr. i F. I. S. 

,;amma land. President har m 
�lmquist, Sverige, därefter • -. 
�orge. 

Svenska Skidförbundl 

- till 1911 Svenska SkidlöpD 
:iet - bildades 11 dec. 1908 
:lå Riksidrottsförbundets up
=-. Edström, E. Bergvall och
;::anson samt representantE 
�dsportsidkande klubbar. 

En sektion för skidsport hade r 
satts av Riksidrottsförbundet ma; 
. verksamhet. Dess funktioner 
:av +Skidfrämjandet, som motarll 
�en av ett skidförbund. Gerum 
i:ommelse 1916 bilades schismen, 
.;andet har därefter rätt att i < 
�else insätta 1/ 4 av antalet :a 
-'s. Vice ordf. i förbundet är  e 
en representant från Skidfrämji 
anslutna klubbar var 15/s l!Må 2 l 
:nedlemmar. 

Ordf. i förbundet ha varit: ?. 
1908-10, G. C. A. Lindencrona 1!I 
:nelin 1916-22 och Sixtus Ja= 
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