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I Athen erövrade Finland år 1906

sina första guldmedaljer. Finska

idrottsmän hava i allmän idrott,

brottning, gymnastik, simning, seg-

ling, boxning, skytte, skidlöpning

och skridskoåkning, hemfört in-

alles 62 olympiska segrar och guld-

medaljer, 60 silver- och 63 brons-

Finland är ett idrottsland.

Från år 1906 har Finland fram-

gångsrikt deltagit i samtliga olym-

piska spel. medaljer.



I totalpoäng har Finland städse varit bland de allra främsta — I pro-
portion till folkmängden den avgjort främsta nationen. I allmän
idrott har Finland efter olympiska spelen i Stockholm 1912 Intagit

andra platsen efter Amerika. Vid spelen 1912, 1920 och 1924 eröv-
rade Finland i brottning flera pris än alla andra länder tillsammantagna.

Hela befolkningen, uppgående till 3,8 miljoner, har alltid på ett ena-
stående sätt understött Finlands deltagande I de olympiska spelen.
Nästan varje medborgare, från den fattigaste till den rikaste, har
tagit del i de olympiska insamlingarna, vilka omfattats av bredare
folklager än i något annat land.

Ett mångsidigt och gammalt ¡drottsland som Finland är, förfogar
det på idrottens olika områden över tekniskt fullt kompetenta krafter.
Statens, huvudstadens och-övriga kommuners samt de ekonomiska,
kulturella och olika idrottsorganisationernas medverkan och sam-
arbete borga för att spelens organisation kommer att motsvara

alla anspråk.

Till Finland är avståndet från de länder, vilka i allmänhet sända det
största antalet deltagare till spelen, relativt kort, speciellt från

hela Europa. Då resekostnaderna sålunda ställa sig små, kunna trup-
perna vara större och representationen mångsidigare än om man
måste resa till mera avlägsna land.

Även för turisterna, vilka istort antal kunna komma för att åse
spelen, ställer sig en resa till Finland fördelaktig. Landets läge, va-
luta och billiga prisnivå erbjuda dem många fördelar. Finlands natur-

skönhet, dess 80,000 holmar, 60,000 sjöar, midnattssol och värl-
dens enda automobilväg till Ishavet äro säregna och enastående.
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