Pierre de Coubertin

En idrettens mann
Coubertin var skuffet over det franske nederlaget i krigen mot
Preussen i 1870/71 og mente at grunnen til sammenbruddet var «det
franske folks fysiske svakhet». Selv avslo han den militære løpebane
som var ventet av ham og fant i idretten «kilden til en indre forbedring
for å styrke ungdommen...».

Far Didon (1840-1900)

Coubertins hovedgrunner for å
forsøke å introdusere idretten
i samfunnet var:

Han satte Coubertins ideer ut i livet ved
sin skole i Paris.
Opphavsmann til mottoet: «Citius – Altius
– Fortius» (raskere – høyere - sterkere)

- arbeide for å integrere
idrett i skolen
- utvikling av «nyttig
gymnastikk
- realiseringen av mottoet
«idrett for alle»
- sette i gang et stort antall
klubber og idrettsforeninger
- publiseringen av talløse
artikler om idrettspedagogikk

“All idrett mulig for alle...»
Coubertin utviklet et nytt sosialt konsept for idrett: idrett får en sosial og moralsk
oppgave og fysisk trening blir trening for et sosialt og moralsk liv.
Pierre de Coubertin erkjenner:

«Før i tiden var idrett tilfeldig tidsfordriv for rik ungdom med mye fritid. Jeg har
arbeidet i 30 år for å endre dette til å bli en fast fornøyelse for småborgerne. Det er
viktig at denne fornøyelsen også finner veien til arbeiderklassen.» (Olympiske brev –
Gazette de Lausanne 13.08.1919)

«Den nyttige gymnastikken»

Coubertin var inspirert av den nye

industrialderen og det nye pragmatiske
tankesettet og forsøkte å integrere fysisk
trening i menneskenes liv på en naturlig
måte uten press. De viktigste kriteriene
var.
- tilstrekkelig motivasjon
- lave kostnader
- lett å lære
1892 – fotball spilles i en klubb. En nyhet som i utgangspunket ikke hadde
noen særlig støtte

Akvarellen av Coubertins far Charles viser den spede
starten på trening for ungdom. Roing på Seinen og
fotball i Boulogneskogen.

«idrett -ingen luksus»
«Idrett er verken en luksusting eller en aktivitet for
dagdrivere, ei heller en fysisk erstatning for
tankearbeid. Det er heller, for hver og en av oss, en
kilde til indre utvikling og som ikke henger sammen
med arbeid. Til syvende og sist er det den enkeltes
arvegods som ikke kan erstattes av noe annet.»

- mulighet til å vedlikeholde lærte
ferdigheter over tid
«Et fotballag i hvert sogn – en gymsal og en
bane med dusjmuligheter i hver landsby –
svømmebasseng i hver by – individuell
ridning og boksekamper når det er mulig – en
sangavdeling i hver idrettsforening –
færrest mulig regler, hierarki og
utmerkelser – ingen politikk, ingen leirer,
ingen “ledere» utenfor idrettens verden.»

Pierre de Coubertin var en av de første i verden som teoretiserte temaetidrett og anslo
det til å være en utdanning av uerstattelig verdi.
Derfor fortjener han vår hyllest.
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