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Anser Ni att idrobteil i-u för tiden 
är nes t ti.ll nytta ©13. er nest till 
skada for vårt folkt 

Av de sport- och iärc^$~>*renar som 
förekommer har i *» vilken 
anser Ni vara mest värdefull? 

(Om svar på fr,2|| Vad. ar det sär
skilt som Ni tycker ar värdefullt 
med den? 

Vilken sport eller idrottsgren tror 
Ni gör minsta nyttan eller mesta 
skadan? 

(Om svar på fr* 24) Vad är det sär
skilt som Ni har emot den sporten? 

Tror Ni att en höjd levnads stand,'33c d 
i allmänhet förbättrar eller för sam-
rar ett folks möjligheter att få 
fram goda idrottsman? 

..»fr***»— t! 

V t  508 
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Maj 1952 

1® Mest till nytta 
2s Mest till skada 

3* Har ingen åsikt 
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Bc Har ingen åsikt 
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R* Har ingen åsikt 
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le Perbättrar 
2,-,. Försämrar 

3: Har ingen åsikt 
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"boxning-
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Och så några frågor som särskilt galler boxningssporten -

28. Tror Ni att bosningssporten* som 
den bedrivs i Sverige, är övervägan
de nyttig eller skadlig för utövaren 
själv? 

1» Övervägande nyttig 
2Övervägande skadlig 

3 Har ingen åsikt 

29» Anser Ni det vore riktigt eller 
oriktigt att förbjuda täv 
lingsboxning i värt land? 

1, 
2a 

3.i 

Riktigt 
Oriktigt 

Har ingen åsikt 

30c Tror Ni att det som fäller utelaget 
vid boxnings tävlingar oftast är i!rena 
råstyrkan" eller taktik och skicklig
het? 

1.- "Rena råstyrkan" 
28 Taktik och skicklighet 
33 Båda lika mycket 

4a Kar ingen åsikt 

o-, i-' Vad tror Ni att svenska boxare i 
allmänhet helst går in för under 
själva matchens Att slå motstånda
ren knock-out eller att vinna på 
poäng? 

(Knock-out uttalas "nåck-aut") 

10 Slå knock-out 
2 o Vinna på poäng 

3o Båda lika ofta 

4s Har ingen åsikt 

V,G, VAND! 



32*-~Jöar NI någon gångH3ett~en boxnings-
match? 

1. 
2. 

Ja, 
Ja , en eller tva 

3. Nej; 

33. (Om sett någon:) 
gått besviken från 
att det blev 
knock-out? 

Ni någon gang 
en match därför 

och inte 

1. 
2* 

3. Nej 

gang 

34. Har Ni läst eller hört talas om, 
att det pågår en läkar Utredning em 
boxningsskador ? 
(Om jat) Vet Ni vilfca som har 
satt igång den? 

1 * Ja, av: 

E, Ja, mön vet inte vem som startat 
den 

R. Nej, inte hört talas om läkarutrl 

351 Anser Ni att läkarutredningen bör 
publiceras, oavsett om den blir 
gynnsam eller ogynnsam för boxnings -
sporten? 

1. 
2» 

3. 

4» 

Ja 
Nej, bara om den är gynnsam 
Nej, bara om den är ogynnsam 

Har ingen åsikt 

36, Om läkarutredningen ger som resul
tat, att boxning är skadligt för ut
övaren, anser Ni då att tävlings* 
boxning bor förbjudas i vårt land? 

37. Om Ni hade (eller har) en son som 
ville bli tävlingsboxare, skulle Ni 
låta honom få sin vilja fram i det 
fallet? 

1. Ja, Torbjudas 
2* Nej 

3» Har ingen åsikt 

1. Ja 
2» Nej 

3. Vet inte 

38. Anser Ni att boxningsfrågan har 
stor eller liten vikt och betydelse? 

1, Stor vikt 
2. Liten vikt 
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