
Nd. 405. Frumvarp til laga [152. mál]
um breyting á íþróttalögum, nr. 49 7. apríl 1956.

Flm.: Benedikt Gröndal, Pétur Pétursson.

1. gr.
A eftir 13. gr.. laganna komi ný grein, svo hljóðandi:
Allir drengir í landinu skulu læra íslenzka glímu í skólum á aldrinum 10 og 11.

ára, nema þeir séu óhæfir til þess að dómi skólalæknis. Heimilt er að fella glímu-
kennsluna inn i leikfimikennslu eða kenna glímu í námskeiðum. Nauðsynleg glímu-
belti skulu vera i eigu hvers skóla. Allir drengir á áður nefndum aldri skulu lesa
undir handleiðslu kennara stutta bók um sögu glímunnar, glímubrögð og varnir i
glímu.

Árlega skal vera skölaglíma, þar sem drengirnir, sem taka þátt í þessu námi,
sýna getu sína og kunnáttu i glímu.

Heimilt er kennslumálastjórn að efna til námskeiða í glímukennslu fyrir íþrótta-
kennara eftir þörfum.

2. gr.
Síðasti málsliður 14. gr. laganna orðist svo:
Enn fremur skulu piltar í æðri skólum eiga kost á tilsögn í glímu.

3. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. september 1957.

Greinargerð.
íslenzka glíman er sérstæður og merkur þáttur í menningararfi þjóðarinnar.

Hefur það valdið vaxandi áhyggjum, að glímunni hefur hnignað og hún er ekki
lengur almannaeign.

Með því að gera glímu skyldunámsgrein í barnaskólum landsins á sama hátt
og sund er reynt að stíga stórt skref til að vekja á ný almennan áhuga á glímunni
og tryggja það, að hver drengur, sem hefur fulla heilsu, hafi að minnsta kosti spennt
um sig glímubelti í skóla, tekizt fangbrögðum við jafnaldra sína og lært nokkur
skil á glímureglum.

Skólabörn á þeim aldri, sem gert er ráð fyrir að njóti glímukennslu, hafa að
jafnaði 2-3 kennslustundir 1 viku í fimleikum. Algengt er, að hverri slíkri kennslu-
stund sé skipt í tvennt, fyrst sameiginlegar f'imleikaæfíngar, en síðan ýmsa leiki
eða hópíþróttir. Gæti glíman mjög vel komið í stað annarra leikja eða hópíþrótta
seinni hluta kennslustundar einu sinni í viku. Skólarnir þyrftu að eignast glímu-
belti, en að öðru leyti hentar glímunni ön hin sama aðbúð og fimleikar njóta. Ef
þessi kennslutilhögun telst ekki hentug, má auðveldlega kenna glímuna á nám-
skeiðum.

Erfiðasti þátturinn i framkvæmd þessarar lagabreytingar er sennilega sá hlutur,
sem ætlaður er kennurum. Hingað til hefur þess ekki verið kraf'izt af þeim, að þei.r
kenndu glímu, og er því ekki hægt að ætlast til, að þeir séu allir undir það búnir. Úr
þessu má bæta með stuttum námskeiðum. eins og lagt er til í frumvarpinu. Bera
flutningsmenn það traust til kennarastéttarinnar, að hún muni ekki liggja á liði
sinu til að bjarga íslenzku glímunni á þann hátt, sem hér er gert ráð fyrir.


