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Wauw… sikke et OL vi har været TV-tilskuere til. Mange 
følelser er strømmet igennem mig under OL i London, og når man selv 
har været en del af topidræt ved man alt om frustrationer og skuffelser, 
men også en ubeskrivelig glæde, lettelse, stolthed og eufori, når ting 
lykkes, og man præsterer optimalt. Jeg har råbt og skreget - som om de 
aktive kunne høre det… - men det føltes som om det hjalp (i hvert fald 
ind imellem). Jeg har fældet tårer både når Dannebrog røg til tops men 
også i sympati med dem, hvor det ikke lykkedes. Kort sagt har det været 
en sommer, beriget med rigtig mange følelser Jeg synes, at det var helt 
fantastisk at følge de danske atleter, og sikke et flot resultat – STORT 
TILLYKKE og TAK til alle for vanvittig mange spændende sportsoplevelser.

Udover flere gode arrangementer i sommerens løb, havde vi også i 
september vores meget efterspurgte efterårstræf, denne gang i Blåvand. 
Det var en super weekend med 40 deltagere i top humør og et meget 
spændende program med lidt til sjæl, hjerne, krop og mave – alt sammen 
planlagt af Jørn Lund og frue, tak for det. 

Vi var også heldige at have Fie Udby Erichsen med. Fie fortalte sin 
historie, og om hendes rejse mod OL i London. En meget ærlig og modig 
beretning med alle de elementer, der nu er, når man sætter sig som mål 
at deltage til et OL. Hun er sgu’ sej – hende Fie!! Og alle jer, der ikke 
deltog – I gik virkelig glip af noget.

-Bestyrelsen



Olympisk træf 
i Blåvand
14 . -16 .  s e p t e m B e r  2 01 2

Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20 - 2605 Brøndby - Tlf. +45 43 26 21 00 
www.sporteventdenmark.com

3Olympen - 03/2012

Vi tog vest på...
Tag vestpå så langt I kan – og 
det gjorde vi så,  med afgang fra  
Københavns Hovedbanegård fredag 
14. september.

Buschauføren  i Oksbøl vidste ikke 
lige hvor Hvidbjerg Strand  Wel-
lness Center lå, men vi viste ham 
programmet, hvor Jørn Lund havde 
skrevet ”I kører bare mod vest, 
indtil I ikke kan komme længere 
og møder Vesterhavet”. Så blev 
vi sat af i en rundkørsel og gik så 

mod vest. Det lykkedes. Skulle bo 
i nyopførte stråtækte fiskerhuse – 
meget flotte hytter – nogle med 
spa.  Fredag aften indviede 6 styks 
OL deltagere ”spaen”   under åben 
stjerneklar nattehimmel – Skønt.       

Fortsættes på side 6
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I foråret 2010 begyndte jeg at 
undersøge mulighederne for 
billetter til OL i London 2012. 
Det skulle snart vise sig ikke at 
være så nemt, men det havde jeg 
nu heller ikke regnet med, efter 
mine erfaringer fra vinter OL i 
Vancouver.

Jeg søgte billetter til 11 forskel-
lige konkurrencer, men fik kun én 
i lodtrækningen og efter anden 
lodtrækning endnu én billet. I stedet 
kontaktede jeg rejsebureauet Travel-
sense, og købte en pakkerejse m. 6 
overnatninger. Jeg havde derefter 
billetter til svømning, håndbold både 
herre og damer, fodbold og roning.

Hele foråret glædede jeg mig til 
sommerens store oplevelse OL i 
London, hvor jeg rejste fra Kbh. den 
27. juli, samme dag, som der var 
åbningsceremoni. Jeg forventede 
lang ventetid både ved ankomst i 
London Heathrow og ved bagageud-
leveringen, men alt forløb perfekt, 
og snart var jeg på hotellet nær 
Baker Street.

Hurtig check in på hotellet og vi-
dere til TV2 område v. St. Katharine 
Dock. Et meget hyggeligt område 
med masser af god stemning, men 

jeg havde nok forventet, at der var  
flere siddepladser, end de ca. 15-20 
stk. Jeg så åbningsceremonien på 
storskærm og det var en super god 
oplevelse.

Fra den 28. juli til 2. aug. delte 
jeg værelse med Grith Ejstrup. Alle 
tiders da vi også havde muligheder 
for at se og opleve noget sammen, 
selvom vi ikke havde mange billetter 
til de samme konkurrencer.

Første konkurrence jeg havde bil-
let til var svømning den 28. juli i 
området v. Olympisk Park. Olympisk 
Park var kun tilgængeligt for os, som 
havde billet til én af konkurrencerne 
i området, havde man ikke en sådan, 
kunne man ikke komme ind.

En stor oplevelse at se svømning, 
men da jeg sad meget langt oppe 
bagved, var det svært at se både 
storskærm, svømmerne og resul-
taterne.

Den 29. juli havde jeg billetter til 
håndbold for herrer, hvor jeg så 
Great Britain og Frankrig. Spænding 
var der ikke så meget af, men sjovt 
at opleve, at Briterne ikke har det 
store kendskab til håndbold og bl.a. 
fik jeg spørgsmålene ”hvor mange 

perioder spiller de” og ”hvor mange 
spillere er der på hvert hold”. GB 
fik en fantastisk opbakning, trods 
de fik store klø. Næste kamp var 
Danmark mod Ungarn, skønt med en 
sejr, men ærgerligt at vi danskere 
sad så langt fra hinanden i hallen.

Næste dag stod på håndbold for 
damer, men desværre havde jeg 
ikke billet til de danske piger. Jeg 
vidste, at der var ledige billetter, og 
selvom jeg gjorde et stort forarbejde 
i flere dage, lykkedes det ikke at 
købe eller få byttet til deres kamp. 
På internettet stod der man skulle 
kontakte billetsalget i Olympisk 
Park, og da jeg kom til Olympisk 
Park, fik jeg at vide at jeg kun kunne 
købe på nettet.... og det var jo ikke 
muligt. Nå pyt - Grith og jeg fik 
en god oplevelse sammen ved at 
se kampene mellem Great Britain/
Rusland samt Frankrig/Spanien.

Iflg. tidligere artikel i Olympen, ville 
det under OL være muligt at besøge 
ORC (Olympic Reunion Center) både 
i Stratford v. Olympisk Park og ved 
University College London, men 
det skulle vise sig at være meget 
vanskeligt at finde.
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INVESTERING TAGER TID
- OG KRÆVER INDSIGT OG OMTANKE
Udnyt vores viden til at investere på de markeder, hvor du ikke selv 
er på hjemmebane. Få aktuel information om dine investeringer, se 
cases og hør videointerviews på mysparinvest.dk 
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Jeg tog til Stratford og kontaktede 
ca. 10-12 personer, både frivillige, 
sikkerhedsfolk, receptionister m.m. 
men absolut ingen havde kendskab 
hverken til ORC eller hvor det evt. 
skulle være muligt at finde...... ær-
gerligt. Næste dag tog Grith og jeg 
til University College London hvor 
vi i informationen spurgte til ORC. 
Her kendte man desværre ikke til 
noget sådant, men heldigvis havde 
vi medbragt Olympen, hvori der var 
billeder af, hvor det skulle være, og 
pludselig var der en medarbejder, 
som genkendte et af billederne.

Vi blev budt velkommen af 3 Bri-
tiske tidligere OL deltagere, og da 
vi sad og nød en kop kaffe, kom 
den tidligere længdespringer Bob 
Beamon forbi.

Jeg havde inden afrejsen undersøgt 
mulighederne for bl.a. at se Olympisk 
Museum, som var placeret i The Royal 
Operahouse v. Covent Garden, og 
både Grith og jeg besøgte museet.

Sikkerheden her var også i top, på 
samme niveau, som når vi skulle 
ind og se konkurrencer. Her var der 
gratis adgang og en interessant og 
professionel rundvisning.

Aftenen bød på fodboldkamp på 
Wembley mellem Great Britain og 
Brasilien (K). En storslået oplevelse 
med 71000 tilskuere, og selvom vi 
kom mere end 2 timer før kampstart, 
var der masser af stemning. At op-
leve hvordan man efter kampen får 
71000 tilskuere guided stille og 
roligt til undergrundsbanen, var 
en oplevelse i sig selv, og uden at 
stå i kø i længere tid...... utroligt 
positivt.

Min sidste dag i London sluttede 
med roning. Rokonkurrencerne  fandt 
sted på søen v. Eton Dorney, ca. 45 
km vest for London. Til alle kon-
kurrencerne var tilskuerne blevet 
opfordret til at komme mindst 2 timer 
før start, og da roningen startede kl. 
9.30 var det tidligt op den morgen. 
Jeg skulle også have ”parkeret” 
min kuffert, da det ikke var muligt 
at få den opbevaret v. robanen. 
Afg. Fra hotellet kl. ca. 05.45 til 
Paddington St., hvor min kuffert 
kunne blive opbevaret, derefter 
med express tog og bus mod Eton 
Dorney. Jeg ankom til robanen kl. 
ca. 7.30, men havde fået nogle gode 
informationer fra Judith Lyster om 
områdets faciliteter m.m., og jeg 
var ikke den eneste, som trængte 

til lidt ekstra morgenmad.

Jeg har aldrig været til kaproning 
med ca. 29000 tilskuere, og da 
letvægtsfiren vandt bronze, og både 
Juliane/Anne, Mads/Rasmus samt 
Fie U. sikrede sig A-finalepladser til 
dagen efter, var det en fantastisk 
oplevelse, både at være dansker 
og roer..... :-)

En lille uge i London var hermed 
slut, med masser af uforglemme-
lige positive oplevelser og mange 
imødekommende mennesker, og 
meget få køer.

Tak til Grith Ejstrup for at dele 
dobbeltværelse og gode oplevelser.

Jette Hejli Larssen 
OL 1984

Flere beretninger fra OL 2012 på side 6
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Lørdag morgen indskrivning og mor-
genmad med de andre deltagere. Blev 
budt velkommen af Jørn Lund og 
af  turistpolitisk ordfører, MF Hans 
Chr. Thoning , som gav  os hver en 
gave  fra Varde kommune. Hans  Chr. 
Thoning havde også gave med til 
Fie Udy  fra Varde Kommune med et 
stort tillyke med OL sølvmedaljen.

Så i gang med dagens aktiviteter. 
Der var  2 muligheder den formid-
dag – cykeltur i den  flotte natur 
(Jørn havde sørget for og vælte på 
sin cykel, så han slap for at kunne 
deltage) men ca 10 stykker havde 
cykler med og bevægede sig ud 
i terrænet. Vi  havde ikke cykler  
med, så  vi tog den anden mulighed 
sammen med de resterende OL del-

tagere.  En vandretur i den tidligere 
tyske Oksbøl  flygtningeby med 
museumsinspektør John V Jensen.  
De tyske civile flygtninge kom til 
Oksbøllejren fra februar 45 til februar 
49 og John fortalte medlevende 
om ”storbyen bag pigtråd”.  Meget 
interessant.  Tilbage til Hvidkilde 
Strand til dejlig frokost.

KL. 14.00 afsted med naturbussen 
(passagervogn trukket af en traktor) 
til Skallingen ved naturvejleder 
Bjarne Slaikjær. Igen meget infor-

merende oplysninger om bl.a. køe
r,myretuer,miner,oversvømmelser 
og det at være hyrde for området.  
Bjarne fortalte, at han dagen før 
havde haft besøg af Søren Ryge 
fra DR, som var ved at optage en 
udsendelse om ham og området. 
Det bliver spændende og se den 
udsendelse, når den kommer.             

KL 17.00 var vi tilbage igen ved 
hytterne og der var nu mulighed 
for at gå i wellness og badeland.  
Det måtte   jo opleves og alle kom 

Fortsat fra side 3
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ud derfra mindst 10 år yngre. Det 
kunne tydelig ses og høres senere 
til middagen i restauranten, hvor 
der var god mad, interessant ind-
slag med OL-sølvvinder 2012 Fie 
Udby,harmonika spil ved fægter 
Ivan Kemnitz  og konkurrence med 
spørgsmål som Elin og Jørn Lund 
havde udtænkt. Vinder blev Jette 
Hejli Larsen (roning).

Efter en morgendukkert i Vesterha-
vet sammen med Judith og Karen 
Margrethe(det var ikke spor koldt) 

og morgenmad,  var det tid til  
afsked efter en super week-end. Tak 
til  Jørn Lund for  planlægningen  
af en forrygende ”event”  og god 
bedring .

Mange hilsener Ib og Kirsten



100 års JubiLæumsarraNgemeNT  
fOr OL 1912 i sTOcKHOLm
I anden anledning … var Helle 
og jeg i Nynäshamn, havnebyen 
syd for Stockholm. Der landede vi 
samtidig med at man holdt et mere 
end to uger langt sejlerstævne. Ved 
OL i 1912 sejlede man der, og det 
skulle fejres over mere end to uger. 
De havde mange forskellige bådty-
per, svenske skærgårdskrydsere, OL 
bådene Finn og Star og et træf for 
andre gamle bådtyper. Mere end 
350 super velholdte både deltog 
i den første weekend og 45.000 
tilskuere kom forbi.

Mit højdepunkt var, at komme med 
en båd for pårørende til kapsejlads 
i 6 m R klassen med 30 deltagere. 
Bådtypen blev defineret i 1906, 
hvor en formel med længde, bredde, 
dybgang, sejlareal og vægt for den 
enkelte båd skal give 6 meter som 
resultat. Båden er over 11 meter 
lang. Tilsvarende har man 8 m, 

12 m og især min egen 5,5 m R 
båd. Besætningen på en 6 m R er 
fem. Så må konstruktøren vælge en 
sammensætning af mål, som han 
tror giver hurtigere båd end de 
andre. Naturligvis er der et hav af 
begrænsninger. 6 m R båden blev 
sejlet ved OL fra 1912 til 1932 og i 
1948. I 1936 valgte tyskerne 8 m R 
klassen, hvor ”lillebror” Carl Viggo 
Berntsen var gast i den danske båd 
i Kiel. Der bliver fortsat bygget nye 
både til klassen.

Sejlklubben Nynäshamn havde fået 
30 både til at komme til EM sejlad-
serne fra Sverige, Finland, Norge, 
Tyskland, Schweiz, USA, Canada og 
Danmark. En båd var helt speciel, 
den kom fra New Zealand, den var 
fløjet ind – den vejer mere end 
fire ton! Den blev bygget i 1912, 
altså året for OL i Stockholm. Den 
er yderst velholdt.

Udvikling i udstyr. 6 m R klassen 
har naturligvis udviklet sig siden 
1906. De skelner mellem en ’Classic’ 
og en ’Modern’ typer. Hvad det går 
ud på, det vil jeg fortælle senere. 
Og det tema, udvikling af udstyr, 
følger vi også op på senere. Hvad 
med Spyddet, Robåden, Fodbolden 
og Cyklen. Hvem i OKD ved noget 
om det? Ja, ja, jeg ved at Jørgen 
Emil kender alt til cykler!

Af: Carl Christian Lassen

8 Olympen - 03/2012
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DIF/DOK afholder
OLympisK uDsTiLLiNg
TOrsDag DeN 13. December KL.10 – 20 
i KONgressaLeN i iDræTTeNs Hus i brøNDby 

recepTiON KL.14-17 i aNLeDNiNg af prebeN KrisTeNseNs 75 års føDseLsDag

Vi viser en del af alle de mange olympiske genstande som er samlet sammen 
gennem de seneste 60 år. Det gælder f.eks. 

•	 Film (fra OL 1912 i Stockholm og frem)

•	 Indmarchdragter og olympisk tøj (fra 1932 og frem)

•	 Medaljer (fra 1896 og frem)

•	 Fakler

•	 Redskaber

•	 Olympiske kunstværker

•	 Olympiske frimærker (fra 1896 til 2012)

•	 Plakater (officielle plakater og de danske OL-hold siden 1984)

Vi håber at mange af klubbens medlemmer har lyst til at se/gense udstillin-
gens genstande og genopleve den olympiske stemning. Vi vil også opfordre 
jer til at henvende jer til os, hvis I har olympiske ting, som I synes bør være 
med på udstillingen, specielt hvis der er en god historie bag.

Vi får også brug for nogle olympiske deltagere til at bidrage med faglig/
teknisk viden om jeres idræt både før og under udstillingen. Kontakt Preben 
Kristensen på TLf. 36461137 eller e-maiL: prebeNViVi@gmaiL.cOm.

På gensyn
Arkivgruppen  

(Hasse Persson, Per Leon Jørgensen og Preben Kristensen) 





Med en Boligkredit i Alm. Brand Bank kan du udnytte friværdien og få en 
billig kassekredit. Brug kreditten til lige, hvad du ønsker. Boligkreditten kan
med fordel tilknyttes en lønkonto med Visa/Dankort.

RING TIL OS OG HØR MERE
PÅ TELEFON 35 47 48 49

ALM. SUND FORNUFTWWW.ALMBRAND.DK

FÅ LUFT I ØKONOMIEN
- MED EN BOLIGKREDIT I ALM. BRAND BANK
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Den 28. juli rejste mine to sønner Bo 
og Mikkel og jeg til London efter at 
have set åbningsceremonien sammen 
i TV. Min datter Christina måtte 
desværre blive hjemme pga. sygdom. 
Denne rejse, havde jeg set frem til, 
skulle blive noget helt specielt. Med 
fejring af 40 års jubilæum fra OL 
i 1972 og en mor der havde været 
med til OL i London 1948 i 100m og 
4 gange 100m stafet, så måtte jeg 
til London og vise familien noget 
af min sportshistorie.

Vi havde håbet på et wildcard til 
Christina i vægtløftning, men jeg 
tror ikke at DVF var særlig aktive. 
I stedet blev det en vægtløfter fra 
Singapore der blev glad, hun lavede 
en tokamp, der var 20 kg dårligere 
end Christinas.

Igennem halvandet år havde jeg fået 
samlet billetter til vægtløftning, 
fodbold, volleyball, bueskydning 
og atletik. Vi kom dog også ind til 
håndbold (DK-S)kvinder, da en af 
Bos venner lige havde nogle ekstra 
billetter. Herrekampen (DK-HUN) 
så vi sammen med en del andre 
danskere i TV2 området St. Katherine 
ś Dock på storskærm, her var der 
også en rigtig god stemning, den 
kamp vandt vi. Jette så kampen i 
Boxen, så vi havde en del at snakke 
om på hotellet.

På grund af ekstra håndboldbilletter 
kom vi ind i den Olympiske Park 
flere gange og her gik Bo der er 
amatørfotograf amok og tog mange 
flotte billeder. Den Olympiske Park er 
simpelthen så flot og genialt udtænkt 

en rigtig folkets park med kanaler, 
vilde blomster, bænke grønne arealer 
mm.. Hvis I kommer til London så 
tag ud til Stratford og se parken, 
den skal bare opleves. Lige uden 
for parken er der også bygget et 
kæmpe indkøbscenter.

Min yngste søn Mikkel havde lige 
været til NM i bueskydning, så han 
var ekstra glad for, at vi havde fået 
A-billetter til bueskydning og så 
var der dansk deltagelse i 1/8 dels 
finalerne med Carina Kristiansen. Det 
var nok de flotteste omgivelser, man 
kunne tænke sig til bueskydning på 
denne Lord ś Cricket Ground og så 
boede vi hun 15 min. gang derfra. 
Her kunne tilskuerne prøve at skyde 
bue inden konkurrencerne begyndte.

Fortsættes på næste side

OL 

i LONDON 2012
af: grith ejstrup
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Vægtløftningen foregik i Excel, 
der var en stor bygning der også 
rummede fægtning, bordtennis, 
brydning og boksning. Det var en lidt 
kedelig bygning, der ikke var gjort 
noget særligt ud af. Men rammerne 
i vægtløftningshallen var perfekte.

Volleyball blev afholdt i Earls Court 
en ældre bygning, vi havde billet-
ter til to dage, så vi så 4 kampe 
med høj kvalitet. Her var vi også 
heldige, for en af kampene var med 

britisk deltagelse og så var der 
mega stemning, herligt.

Da jeg bestilte billetterne til Wem-
bley Stadion var det med det formål, 
at vise børnene hvor mormor engang 
havde løbet i en OL finale, skidt med 
hvem der spillede. Wembley Stadion 
er nu kun fodbold stadion og kan 
rumme 80.000 tilskuere. Jeg vidste 
at det var en kvinde kamp, men at 
det skulle blive en kamp mellem GB 
og Brasilien, vidste jeg ikke. Jeg 

tror, at det er første gang, at der 
er blevet spillet en fodboldkamp 
for kvinder med 71.000 tilskuere. 
Det blev en kæmpe oplevelse og 
GB vandt. Sikke en stemning både 
på stadion og efter kampen. Eng-
lænderne var utrolige til at få folk 
guidet til undergrundsbanen på en 
stille og rolig måde og med høj 
stemning, de brugte politi på heste 
til at udsluse os.

 

Fortsat fra forrige side
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At vi kom til atletik på det olym-
piske stadion kan vi takke Camilla 
Andersen fra Travelsense for og sikke 
en oplevelse. Igen var vi heldige, 
denne aften fik GB 3 guldmedaljer, 
så stadion var ved at koge over flere 
gange. Vi så også 100m finalen for 
kvinder og så sad vi tæt ved den 
olympiske flamme. Det var dejligt 

at slutte af med denne oplevelse 
på det olympiske stadion. Næste 
dag gik turen tilbage til DK efter 
9 begivenhedsrige dage i London.  
Jette, drengene og jeg har stadigvæk 
armene oppe efter at have været 
tilskuer til et så gennemført OL 
i LONDON 2012, alt lykkedes for 
briterne, tillykke med det.

Fint, at man som medlem af Olympisk 
Klub kan finde sammen og hjælpe 
hinanden, som Jette og jeg gjorde.

Grith Ejstrup, højdespring OL 1972
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Olympisk Klub Danmarks 
bestyrelse 2012

formand
Avijaja Lund Jaründ
avijaja.jarund@gmail.com
Valgår: 2013

Næstformand
Sarah Lauritzen
sarah@haubro.nu
Valgår: 2014

Kasserer
Preben Kragelund
pkr@scanbee.dk
Valgår: 2014

sekretær
Carl Christian Lassen
cc.lassen@webspeed.dk
Valgår: 2013

bestyrelsesmedlem
Michael Durbahn
michael@durbahn.dk
Valgår: 2013
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Jørgen Emil Hansen
jemilh@hotmail.com
Valgår: 2013

bestyrelsesmedlem
Henning Lynge Jakobsen
henninglynge@gmail.com
Valgår: 2014

bestyrelsesmedlem
Susanne Ward
ward470@yahoo.dk
Valgår: 2014
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Vi ønsker tillykke
November 2012
21. november:  Villy Nielsen Hockey 85 år

December 2012
2. december:  Else Mærsk Roning 60 år
7. december:  Jørgen Emil Hansen Cykling 70 år
13. december:  Preben Kristensen  Æresmedlem  75 år
15. december:  Mogens Pedersen Roning 75 år
19. december:  Niels Holst Sørensen Atletik 90 år

Januar 2013
9. januar: Kirsten Carlsen Skisport 75 år
9. januar: Carl Christian Lassen Sejlsport 70 år
11. januar: Lasse Lavrsen Curling 50 år
18. januar: Mogens Juul Rasmussen Roning 60 år
20. januar: Britt Raaby Svømning 75 år

februar 2013
14. februar: Winnie Grønbech Svømning 60 år

marts 2013
8. marts: Hans Fogh Sejlsport 75 år
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Kommende arrangementer
aldersoptimeret træning på etenzorcykler d. 17 November 2012

Olympisk Klub Danmark gentager seancen fra 2010 og inviterer 
til en aldersrelateret udfordring på e-tenzor cykler med pernille 
svarre. en e-tenzor cykel er en specialcykel, som kan tilpasses 
individuelt, så den enkelte bliver udfordret optimalt i forhold 
til alder og nuværende form. Herved optimeres den nuværende 
form på en hensigtsmæssig måde. alle kan deltage på lige vilkår 
efter evne! Klik her for flere informationer om arrangementet.

program: Vi samles kl. 13:30 og starter med instruktion samt 
indstilling af e-tenzor cyklerne v. pernille svarre og Jørgen emil. 
Herefter testes jeres kondition - det tager max 9 min. selve cy-
kelseancen starter kl. 14:30 og varer ca. 1 time. pernille svarre 
vil instruere. Der vil efterfølgende være mulighed for at tage et 
bad - der er gode omklædnings- og badeforhold. bagefter hygger 
vi med en kop kaffe og småkager. afslutning kl. ca. 16:30.

sted: frederiksborg Hallen, milnersvej 39, 3400 Hillerød.

praktisk oplysning: medbring cykelbukser el.lign. og kondisko 
eller cykelsko med Look klamper (gamle type, iKKe Keo). Husk 
desuden håndklæde til cyklen hvis du sveder meget. 

Der er plads til 25 deltagere. Tilmelding er efter først-til-mølle-
princippet hos Jørgen emil Hansen jemilh@outlook.com

Vi glæder os til at se dig!

HOLD Dig OpDaTereT Om KOmmeNDe arraNgemeNTer på 
WWW.OLympisKKLub.DK Og TiLmeLD Dig NyHeDsbreVeT


