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der indkaldes hermed til general 
forsamling i Olympisk Klub danmark

Lørdag d. 14. apriL 2012 kL. 13.00 
indskrivning fra kL. 12.30

i idrættEns Hus 
BrøndBy stadion 20 
2605 BrøndBy

det koster 100 kr. at deltage i 
årsmødet. Betales ved indgan-
gen.

Beløbet inkluderer aktiviteter og 
middag.

Husk at kontingent, 300 kr.  skal 
være indbetalt for at man er stem-
meberettiget ved generalforsam-
lingen.

de medlemmer, der er tilmeldt beta-
lingsservice, modtager automatisk 

opkrævning, øvrige medlemmer 
bedes indbetale kontingent til: 

nordEa Bank rEg. nr. 2232 konto nr. 
8974620171

tiLMELding til årsmødet skal ske 
til formanden  eller næstformanden 
senest d. 15. marts 2012

forMand Jørn Lund: tLf. 23254752, 
MaiL: cykellund@gmail.com

næstforMand aviJaJa Lund 
Järund: tLf.29859300,  
MaiL: avijaja.jarund@gmail.com

rejsetilskud efter gældende 
regler

Bemærk at det koster 300 kr. i 
udeblivelsesgebyr. dette dækker 
bl. a. udgifter til aktiviteter og 
middag.

prograM 
for ÅrsMødEt:

Kl. 12.30 registrering

Kl. 13.00 Åbning af 
generalforsamling

Kl. 14.30 Kaffepause

Kl. 14.45 Årets gæstetaler 
Joachim B. Olsen

Kl. 15.45 ”Brøndby” aktivitet

Kl. 18.00 middag i restaurant

dagsordEn

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning
3. i. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse 

ii. Fremlæggelse af budget for det kommende år til orientering
4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
Formand Jørn Lund samt bestyrelsesmedlem marie Overbye fratræder bestyrelsen efter eget valg. 
Kasserer Hans erik Pedersen genopstiller ikke. 
der skal herefter vælges:
i. Formand (vacant)
ii. Næstformand (p.t. Avijaja Lund Järund)
iii. Kasserer (vacant) 
iv. Bestyrelsesmedlem (vacant) 
v. Bestyrelsesmedlem (p.t. Carl Christian Lassen)

Bestyrelsen agter at stille forslag på generalforsamlingen.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. eventuelt
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navn start slut funktion

ebbe Parsner 1989 1989 Bestyrelsesmedlem, 
Formand, 
Æresmedlem

Judith Lyster 1989 1998 Bestyrelsesmedlem

mogens sørensen 1989 2003 Bestyrelsesmedlem, 
Kasserer

erling Johansen 1989 2008 Bestyrelsesmedlem, 
Formand

Kate Olsen 1989 1992 Bestyrelsesmedlem

Vivi markussen 1989 2005 Bestyrelsesmedlem

John Idorn 1989 2003 dOA,

Preben 
Kristensen

1989 2008 dOA, næstformand, 
Æresmedlem

Karl eilersen 1989 2002 dOA, sekretær

Karl eilersen 2003 2003 dOA, sekretær

Jesper Pilegaard 1998 2011 Bestyrelsesmedlem, 
Formand, 
næstformand, kasserer

Grith ejstrup 1998 2005 Bestyrelsesmedlem

elo Toestenæs 1989 2003 Bestyrelsesmedlem, 
Formand

Carl Christian 
Lassen

2004 > Bestyrelsesmedlem

Yvonne Hansen 
dOA

2003 2003 dOA

Yvonne Hansen 2005 2008 Bestyrelsesmedlem, 
Kasserer

Hasse Greis 
Persson

2003 2010 Bestyrelsesmedlem, 
Formand, 
næstformand

Victor Feddersen 2004 2006 Bestyrelsesmedlem, 
sekretær

marie Overbye 2005 2012 Bestyrelsesmedlem

sarah H 
Lauritzen

2005 > Bestyrelsesmedlem, 
sekretær

Jørgen emil 
Hansen

2006 > Bestyrelsesmedlem

Avijaja Lund 
Jarund

2008 > Bestyrelsesmedlem, 
Næstmand

Jørn Lund 2008 2012 Bestyrelsesmedlem, 
Formand 

Hans-e Pedersen 2009 2012 Bestyrelsesmedlem, 
Kasserer

michael durbahn 2011 > Bestyrelsesmedlem

ændringsforsLag tiL vEdtægtErnE
deT FOresLÅs AT § 2, sTK. 4 ÆNdres TIL:

sOm eKsTrAOrdINÆre medLemmer KAN OPTAGes dIreKTøreN FOr dIF/dOK, 
dIreKTøreN FOr TeAm dANmArK, CHeF de mIssION Ved OLYmPIsKe LeGe, 
FOrmANdeN FOr dANmArKs OLYmPIsKe AKAdemI, sAmT NON-ATHLeTICs 
TeAmLedere, TrÆNere, FYsIOTerAPeuTer, mAssører, COACHes O.L., der 
HAr VÆreT AKKredITereT OG dermed VÆreT eN deL AF deT dANsKe OL-HOLd.

BeGruNdeLseN FOr deNNe VedTÆGTsÆNdrING er, AT BesTYreLseN VIL 
sIKre KLuBBeNs FremTId med øGeT TILGANG AF medLemmer, sAmT eN 
Bedre øKONOmI.

ALeNe I BeIJING VAr der 53 PersONer AF KATeGOrIeN.
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Årsberetning 2011
Et tiLBagEBLik ovEr ÅrEt, dEr Er gÅEt

nuværEndE og tidLigErE 
BEstyrELsEsMEdLEMMEr i 
oLyMpisk kLuB danMark

Her er en liste over de personer der har siddet i bestyrelsen 
for Olympisk Klub danmark.

Hvis der mangler nogle på listen er i velkommen til at 
skrive til: pilegaard.jesper@gmail.com så skal jeg nok 
opdatere listen.

Vi har haft en del arrangementer i gang i 2011. Her kan 
nævnes 6-dagesløbet i Ballerup og golfturnering i Tikøb. 
Her er det Carl Christian Lassen, der er primus motor. 

Trods den sene udmelding fik vi også medlemmer med 
til Copenhagen Athletic Games på østerbro stadion. en 
flot atletikaften. 

Vores træf vest for storebælt var i år rykket til silkeborg.

se omtale i sidste nummer af OLYmPeN. I september var 
der mTB-løb på programmet. Igen et godt initiativ fra 
michael durbahn. Vi håber, det også fortsætter i 2012. 
Bestyrelsen har deltaget i WOA-kongres i Athen. se 
omtale i OLYmPeN. 

Vi var også repræsenterede ved WOA ś generalforsamling 
i Lausanne. Herom i  dette nummer af OLYmPeN.

Olympisk Klub danmark og dIF/dOK har afholdt møder 
over emnet: Fremtid, samarbejde, strategi og sponsorer. 
Oplægget var udarbejdet af en arbejdsgruppe i bestyrelsen 
med hjælp fra Preben Kragelund. et af mange punkter 
skal over en afstemning ved generalforsamlingen i 2012:

udvidelse af medlemskredsen i OKd:

Hvilke typer medlemmer kan og vil OKd optage?, herunder 
med hensyntagen til WOA ś bilag ”what is an olympian”?

Forsættes på side 8



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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Grundlaget for artiklerne kommer 
flere steder fra. Hjemmesiden 
www.guldtildanmark.dk omtalte 
jeg i Olympen 2011/3. I 2005 
skrev Michael Bast ”Historien om 
hvordan idrætseliten mistede sin 
uskyld og fandt sin plads i det 
danske kulturliv”, hvor hele forlø-
bet er beskrevet. Naturligvis – der 
er skrevet mange udmærkede bø-
ger og afhandlinger om eliteidræt. 
Der kan I læse detaljerne. Her vil 
jeg give et kort resume. Nu er det 
Preben Kragelunds fortælling om 
det daglige arbejde, der er det 
interessante at få frem – for os 
Olympianere - nu. 

Jeg havde derfor en samtale med 
Preben Kragelund, og jeg har læst 
hans nedskrevne erindringer.

”trussel” – er det første ord ved 
Prebens og min samtale. danmarks 
medaljehøst ved Ol, Vm og em var 
faldet dramatisk i 1970’erne. Hold-
ningerne blandt idrætsudøvere, i 
organisationer og i offentligheden 
var - groft sagt - at ingen er bedre 
end andre. derfor blev der ikke satset 

på eliteidræt. man skabte ikke et 
overblik, men koncentrerede sig 
om de sportsgrene, der traditionelt 
klarede sig godt internationalt, 
blandt andet sejlsport og Cykling. 
Naturligvis var der forskellige ini-
tiativer til at klare sig godt i de 
internationale konkurrencer. men 
det var drevet af egne ambitioner. 
Ingen forbund trængte sig på, ingen 
gjorde noget decideret for eliten. 

der skete dog noget. Initiativer, 
diskussioner, lobbyarbejde – før ordet 
”Lobby” var opfundet, meningsdan-
nelser osv. bar frugt. dIF og dOK 
stiftede dIK – dansk Idrætselite 
Komité, der fik et lille antal millioner 
kroner fra dIF og fra dOK til arbejdet. 
men der manglede fortsat midler. 
For dOK var det en ny situation, 
de skulle nu være med til at tage 
ansvar for aktiviteter i det daglige. 
dOK havde tidligere haft den opgave 
hvert fjerde år, at udtage atleter 
til de Olympiske Lege.

I michael Bast bog kan i læse detal-
jerne om hvorledes Arne Garnell og 
Preben Z. Jensen, begge fra dOK, 

arbejdede intenst og præsenterede 
navnet Team danmark ved et pres-
semøde den 6. februar 1981. Team 
danmark skulle fordele penge til 
forbundene. der blev også arbejdet 
i gruppen med tre ildsjæle, Leif mik-
kelsen (Håndbold), Carsten Haurum 
(Håndbold) og Claus Bøje (rådgiver 
for kulturminister Niels mathiasen). 
de mødtes med mange andre og 
prøvede at definere og specificere 
eliteidrættens vilkår. Blandt andre 
finder vi også Niels-Christian Holm-
strøm, der just er kendt for ikke at 
tie stille, og Valdemar Bandalowski. 
undervejs havde de mange kontakter 
til Kulturminister Niels mathiasen, 
der var meget ”finkulturel”, og han 
var kendt for at lytte til de, der 
virkelig brændte for en sag. Han 
nedsatte et udvalg, der skulle for-
berede lovgivningen ved årsskiftet 
1979/80. Niels mathiasen troede 
egentlig ikke på, at der skulle komme 
noget ud af det. På et tidspunkt 
blev det klart for alle, at det ikke 
var godt nok, som det var, man 
måtte gøre noget konkret og sikre 
sig et dagligt arbejde for at støtte 

eliteidrættens vilkår
Den første tid – at få forståelse.
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eliten. det blev blandt andet til 
ansættelse af Preben Kragelund 
som direktør, ”praktisk gris” og 
som sammenbindende person fra 
1982, og som kontaktperson til 
erhvervslivet. 

men gruppen stod standhaftigt sam-
men. de gennemarbejdede ”den gule 
betænkning”, hvor man forklarede 
om alle problemer og udfordringer, 
der var ved eliteidræt, hvilket var 
mANGe. Preben rejste meget tidligt 
til schweitz for at træffe edwin 
rudolph, der var forretningsmand 
og brændte for idræt. Han havde 
stiftet virksomheden schweizer 
sportshilfe, der skaffede sponsorer 
fra det nationale erhvervsliv. man 
fik ingen penge fra det offentlige til 
idrætsudøvere, så hans erfaringer 
var værd at lytte til. Han kom også 
til København for at fortælle om 
det. Preben havde også drøftelser 
med tilsvarende organisationer 
i blandt andet Tyskland og Hol-
land, der benyttede erfaringerne 
fra schweiz.

man fortsatte med at gennemarbejde 
”den blå Betænkning”, der blev 
grundlaget for lovgivningen. Af de 
mange problemer og udfordringer fik 
man indarbejdet otte i selve loven, 
der trådte i kraft 1. januar 1985. det 
blev stiftelsen af Team danmark, hvor 
staten var en vigtig medspiller gen-
nem bevillinger gennem indtægter 
fra Tipskuponerne og V6 spillene 
på Trav- og Galopbaner. der blev 
etableret et repræsentantskab på 
24 medlemmer og en bestyrelse på 
syv, hvoraf de to blev udpeget af 
ministeren.

Preben nævner et par af indsatsom-
råderne, der var meget vanskelige at 
skabe enighed om, ”15 års reglen”, 
”at formidle trænings- og instrukti-
onsmuligheder for eliteidrætsudøvere 
over 15 år”. den gav anledning til 
drabelige debatter. en prominent 
modstander mod at fjerne den, var 
Jimmy stahr, socialdemokratisk fol-
ketingsmedlem. Når nogle talte om 
gymnastikpiger fra de østeuropæiske 
lande, så tromlede han frem med 
udtryk som ”østeuropæiske trem-

mekalve”, der blev talt om doping 
og at de blev mentalt ødelagte. 
reglen kom i loven og var med 
indtil 2004, da loven blev revideret 
og gjort nutidig.

man var udmærket klar over, at det 
ville tage tid at realisere de otte 
indsatsområder. man lavede en plan 
over seks år delt op i tre perioder på 
hver to år. Alle kunne hurtigt blive 
enige om indsatsområdet: ”At yde 
individuel støtte til idrætsudøvere” 
var vigtigt fra starten. det var dog 
en stor og kompliceret mundfuld 
at definere kriterierne for støtte! 
et andet område var: ”At formidle 
idrætsforskningens resultater til 
instruktører, trænere og aktive” blev 
betragtet som ”langhåret” og derfor 
placeret i den sidste periode, men 
det lykkedes for Kurt Trangbæk, der 
er knyttet til forskningsformidling 
og undervisning, at skabe forstå-
else for, at det tager lang tid at 
gennemføre et forskningsprogram 

Forsættes på side 9
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resultatopgøreslse

rEsuLtatopgørEsLsE
1. januar 2011 til 31. december 2011

BaLancE
31. december 2011

indtægter

sidste år Beløb i kr.

63.600,00 Kontingent1 75.300,00

35.000,00 Tilskud dIF 40.000,00

25.000,00 Tilskud Td 25.000,00

96.000,00 sponsorindtægter2 84.500,00

235,00 egen betaling3 5.700,00

344,35 renteindtægter 1.376,42

220.179,35 Indtægter i alt 231.876,42

indtægter

sidste år Beløb i kr.

75.300,00 Kontingent6 75.000,00

40.000,00 Tilskud dIF7 50.000,00

25.000,00 Tilskud Td 25.000,00

84.500,00 sponsorindtægter 84.000,00

5.700,00 egen betaling 6000,00

1.300,00 renteindtægter 1.000,00

227.000,00 Indtægter i alt 241.000,00

udgifter

29.976,07 Årsmøde4 51.129,25

54.455,41 OKd-arrangementer 57.250,66

67.940,56 Olympen 55.950,49

57.650,00 Bestyrelse 46.204,66

 11.749,22 Kontor og administration 3.164,56

13.131,25 WOA-kontakt5 22.091,21

5.346,74 repræsentation 1.580,68

240.249,25 udgifter i alt 237.371,51

-20.069,90 Årets resultat -5.495,09

aktiver

Nordea Bank 72.640,77

Jubilæumskonto 126.763,98

Tilgodehavende sponsorbidrag 12.000,00

Forudbetalt omkostninger fra 2010 -8.000,00

i alt 203.404,75

passiver

saldo i banken pr. 1.januar 2010 208.899,84

Overført fra resultatopgørelsen -5.495,09

i alt 203.404,75

Egenkapital ultimo 2010 203.404,75

udgifter

37.000,00 Årsmøde 40.000,00

45.000,00 OKd-arrangementer 55.000,00

68.000,00 Olympen 60.000,00

60.000,00 Bestyrelse8 50.000,00

10.000,00 Kontor og administration 5.000,00

0,00 OL strategi9 22.000,00

7.000,00 repræsentation 3.000,00

227.000,00 udgifter i alt 235.000,00

0,00 Årets resultat 6.000,00

BudgEt
Budget for 1. januar 2012 til 31. december 2012

Hans-E. Pedersen 
Kasserer

Nærværende regnskab har jeg gennemgået og sam-
menholdt med forelagte bilag og opgørelser.

Idrættens Hus, den 12. januar 2012.

Preben Kragelund 
Revisor

Jørn Lund 
Formand



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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Årets gæstetaler

notEr tiL rEsLutatopgørELsE og BudgEt
Note 1: Tilskudet fra dIF blev efter aftale fastsat til kr. 40.000.
Note 2:  en af vore sponsorer har efter aftale udskudt betalingen til 2012.
Note 3:  der er oprettet konto for medlemmernes egen betaling til arrangementer.
Note 4: udgifterne på årsmødet 2011 var ekstraordinære store.
Note 5:  der har været afholdt 2 WOA-møder i schweiz, hvor OKd har deltaget med 2 personer.
Note 6:  der påregnes samme kontingentbeløb i 2012 som i 2011. 
Note 7:  Tilskudet fra dIF er aftalt til kr. 50.000. 
Note 8:  der påregnes reducerede udgifter til bestyrelsesarbejdet.
Note 9:  der er afsat kr. 12.000 til dækning af stategiomk. (flere medlemmer).                       

Joachim B. olsen folketingspolitiker og tidligere professionel sports-
udøver, der repræsenterer Liberal Alliance. Ved Folketingsvalget 2011 
blev Joachim B. Olsen indvalgt i Folketinget for partiet. Han er partiets 
integrations-, arbejdsmarkeds- og sundhedsordfører.

sportsLig karriErE
Joachim B. Olsen er tidligere førende dansk kuglestøder. Hans personlige 
rekord på 21,61 meter fra 2007 er dansk rekord. Han har været med i 
otte internationale finaler i træk ved OL, Vm og em, den 22. juli 2009 
meddelte han, at han valgte at indstille karrieren pga. skader.

•	 Bronze em indendørs 2007
•	 Bronze em udendørs 2006
•	 Bronze Vm idendørs 2006
•	 Guld em indendørs 2005
•	 Bronze OL 2004
•	 sølv em 2002
•	 sølv em indendørs 2002
•	 Bronze Vm indendørs  2004
•	 Fanebærer OL 2008
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efter vedtægterne kan OKd optage:

1. enhver idrætsudøver, der for 
danmark har deltaget aktivt 
i de Olympiske Lege i.h.t. 
IOC ćharter

2. særlige personer fra dan-
marks Olympiske Akademi 
+ IOC ś repræsentant i dK + 
dIF ś formand.

disse grupper betragtes som ordi-
nære medlemmer.

derudover kan optages en mindre 
gruppe personer som ekstraordinære 
medlemmer. disse medlemmer har 
taleret, men ikke stemmeret på 
generalforsamlingen.

Bestyrelsen har drøftet, hvorvidt 
non-athlets (teamledere, trænere, 
fysioterapeuter, massører, coaches 
m.v.) bør kunne være medlemmer. 
de har været akkrediteret, de har 
primært boet i den Olympisk By og 
været betragtet som en del af det 
danske hold. 

Bør de ikke også kunne optages 
som ekstraordinære medlemmer? 
Til orientering var der i Beijing 53 
personer af kategorien.

det er bestyrelsens holdning, at 
de bør kunne optages i OKd. dette 
kan dog først gennemføres ved en 
afstemning på generalforsamlingen 
i 2012.

Vi må ikke glemme vore sponsorer. 
uden deres hjælp ville det være 
umuligt for os at holde det akti-
vitetsniveau, vi har været i stand 
til at lægge for dagen.

en stor tak!

Her i 2012 skal vi til den igen  med 
nye aftaler. Vi håber, der er nogle, 
der hænger ved en periode mere.

Tag godt imod vore ”sponsorraisere”

Bestyrelsen

Fortsat fra side 3



Preben Kragelund. Privatfoto.
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og få resultater, derfor skulle det 
indsatsområde med fra første dag.

de første – og store – opgaver blev 
at etablere repræsentantskab og 
bestyrelse. der blev udvist mange 
talenter i at bage rævekager, men 
det lykkedes i efteråret 1985. ef-
terfølgende skulle repræsentant-
skabet udarbejde de overordnede 
retningslinjer, der skulle godkendes 
af bestyrelsen. 

dernæst skulle de overordnede planer 
lægges. det var Prebens opgave at 
holde styr på det, og han havde i 
første omgang kun en sekretær til 
hjælp. de skulle også fordele penge 
til forbundene fra den ”gamle” Team 
danmark organisation, så der var 
rigeligt at se til.

den vigtigste opgave var derefter at 
få specialforbundene til at forstå, 
at der var skabt en organisation, 
der kunne hjælpe dem med arbejdet 
for eliteidrætsudøvere. det blev en 
sej oplevelse med mange rejser og 
møder for Preben, Niels-Christian 
Holmstrøm og de 2 konsulenter 
Finn mikkelsen og svenn Folkmann, 
der hurtigt blev knyttet til. Når de 
mødte forbundets repræsentanter, 
så var det ofte ”kun” formanden 
og et par bestyrelsesmedlemmer. 
Hvis cheftræneren ikke var med, så 
bad Team danmarks deltagere om 
at han straks blev tilkaldt, ellers 
afsluttede man ”groft sagt” mødet 
og indkaldte til et nyt. Holdningen 
fra forbundenes side var, at Team 
danmark intet vidste om netop deres 
idræt – det gjorde kun de selv, så 
hvad skulle Team danmark blande 
sig for. svaret er – naturligvis, at 
Team danmark havde en opbygget 
viden om systematik i træning, der 
skaber vedholdenhed og resultater 
hos atleter. de fleste forbund havde 
aldrig grundigt studeret hvorledes 
de dygtigste konkurrenter fra andre 

lande havde grebet det an, og de 
havde ikke selv gjort noget for at 
forstå metodikkerne, det kunne Team 
danmark hjælpe til med. Principper 
for at skabe motivation for den 
vedholdende indsats var også et 
gråt område, som Team danmark 
kunne hjælpe til med. efterhånden 
– langsomt – begyndte man at vinde 
forståelse. At det virker med en 
helhedsindsats for atleterne kunne 
man læse i nytårsaviserne 2012, 
hvor svømmeren Jeanette Ottesen 
udtalte, at den sidste tiendedel 
af et sekund kom gennem mental-
træning. det blev en interessant 
observation, at når man drøftede 
det med formand, bestyrelse og 
cheftræner, så var den sidstnævnte 
meget hurtigt med på fremfærden, 
mens formanden ofte var meget 
tilbagetrukken og tvivlsom på, om 
Team danmark havde noget at byde 
på. der er nogle store forbund, flere 
mellemstore og mange små. Preben 
valgte at holde dBu som den sidste, 
de er jo selv stærke.

det, at får skabt forståelse, er en 
enorm kommunikationsopgave for 
Team danmark. man arbejdede derfor 
”Top down”, dvs. mødte special-
forbundene med henblik på at de 
modtog udfordringen og begyndte 
selv at hjælpe med klubbernes eli-
tesatsninger. 

Preben var direktør fra 1982-2004, i 
alt 22 år. Han har været til Olympiske 
Lege seks gange om sommeren, fire 
gange om vinteren og en enkelt gang 
til Paraolympiske lege, men som 
leder, ikke som aktiv idrætsudøver 
ved nogle af legene.

Jeg stillede Preben fire spørgsmål om 
hans oplevelser gennem de mange 
år, han var med til OL. det en var: 
”Hvad blev det mest interessante og 
spændende?” Jesper Banks sidste 
baneside ved duellen i finalesej-

ladsen i sydney, hvor han endelig 
kom foran den tyske båd. Jesper 
og mandskab kom forrest, men på 
vej mod mållinjen kom tyskeren 
hurtigt igen. de nåede dog akku-
rat ikke at indhente Jesper inden 
afgrænsningen ved mållinjemærket. 
det var hårrejsende spændende i 
de utrolige og fantastisk smukke 
omgivelser ved utzons operahus og 
med sydney broen i baggrunden. 
I kan se sejladsen og høre Preben 
sige det i jubilæumsbogen, www.
guldtildanmark.dk side 154. svarene 
på de andre, kommer i næste afsnit.

Af Carl Christian Lassen

Fortsat fra side 5

eliteidrættens vilkår
Den første tid – at få forståelse.



Foto: Avijaja Lund Järund

l a u s a n n e  t u r - r e t u r 

WOa  
generalFOrsamling



Zoran Primorac (Kroatien) i øvrigt deltager han i sit 7. OL (jeg skriver ikke forkert) i London 
nu. Han er bordtennisspiller, Avi :-), Barbara Baraldi (Italien), Sarah, Igor Boraska (Kroatien) 
Har både deltaget ved sommer OL (roning) og vinter OL (bob-slæde)Foto: Avijaja Lund Järund
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Resultater kan ikke planlægges
... præstationer kan
Ny bog af  Lars H. Nielsen, OL bronze i ‘84, roning.
Siden 1989 har Lars arbejdet som facilitator og 
teamcoach både i erhvervslivet for bla. Danfoss, ATP 
og Jyske Bank, og i sporten bla. for Guldfireren i ‘96,  
Torbjørn Sindballe og det tyske America’s Cup hold.
Specialpris for medlemmer 200 kr. + fragt. 
Bogen kan bestilles hos lars@olympeak.com

Torsdag d.24.november mødtes 
Avijaja og jeg i Kastrup luft-
havn. Klar til afgang. Målet var 
Lausanne, Schweiz og missionen 
hed: Generalforsamling i World 
Olympians Association (WOA).  Vi 
var begge så naive inden afrejsen, 
at vi troede, at nu skulle vi ned 
og observere hvorledes sådan en 
generalforsamling foregik og så 
skulle vi nok få tid til at slappe 
af og lave lidt arbejde der havde 
med OKD at gøre. Men vi blev 
klogere…

Vi blev hentet i lufthavnen af en 
meget venlig indisk mand (nu bo-
siddende i usA), som var taget 
med sin kone til Lausanne. Hun 
repræsenterede den Olympiske Klub 
fra Indien og hendes håb var at 
deres klub kunne blive optaget i 
den internationale organisation ved 
denne generalforsamling. 

Generalforsamlingens største fokus 
var, at få valgt en ny bestyrelse. 

Valgkampen var allerede startet 
flere dage/uger forinden via diverse 
mails fra kandidaterne, men var i 
høj grad også i fuld gang, da vi 
ankom til hotellet. Vi listede ind 
i restauranten og deltog i en slags 
velkomstmøde for de europæiske 
delegerede. Alliancer var allerede 
begyndt at forme sig. Avijaja og 
jeg var jo helt på herrens mark, og 
forsøgte at danne os et indtryk af 
de forskellige kandidater og fik 
efterhånden snævret feltet lidt ind. 

dagen efter, fredag, startede selve 
generalforsamlingen, som var place-
ret i det Olympiske museum. selve 
museet er helt klart et besøg værd. 
det er en utrolig flot udstilling, som 
formidler meget viden omkring alt 
hvad der har med den olympiske 
bevægelse at gøre. 

der var 124 lande repræsenteret, 
hvilket var rekord. Vi genoplevede 
lidt af den stemning, som er ved et 
OL, hvor der er mange forskellige 

nationer repræsenteret og alle kom-
mer med en følelse af samhørighed. 

den siddende formand dick Fosbury 
(atletik, usA) bød velkommen og 
der blev vist en videohilsen fra 
Jaques rogge.

Hele den første dag af generalfor-
samlingen gik med diverse indlæg 
fra de lande, der ønskede at fortælle 
om deres nationale olympiske klub, 
listen var lang og vi valgte at stå 
over. Indlæggene var af temmelig 
varierende karakter, men interes-
sant at høre lidt om hvad de gør i 
andre lande. Olympianere fra især de 
afrikanske lande fortalte om sociale 
projekter, hvor de virkelig tog deres 
ansvar som rollemodeller for den 
yngre generation alvorligt. 8 lande 
blev godkendt som nye medlemmer 
af WOA: Indien, sydafrika, Angola, 
Burundi, Comorrerne, montenegro, 
singapore og Zambia.

Forsættes på næste side



George Andreadis (genvalgt til bestyrelsen i WOA - Græken-
land, nær ven til vores kongehus og .. Poul Elvstrøm, han 
sejler), Sarah Curling-Igor, Avi, Sarah

Avi, Gunnar Larsson (Sverige, 
svømning)

Foto: Avijaja Lund Järund
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Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20 - 2605 Brøndby - Tlf. +45 43 26 21 00 
www.sporteventdenmark.com

efter den første dag stod det klart, 
at dirigenten ikke var i stand til at 
overholde tidsplanen og man var 
nødt til at udskyde en del punkter til 
dagen efter. det fik også betydning 
for de opstillede kandidater, der 
kun fik 1 min. til at præsentere 
sig mod de oprindelige 2 min. det 
skabte en del frustration, og mødet 
bar i det hele taget præg af dårlig 
styring og lederskab. Vi lænede os 
tilbage og kiggede på hinanden og 
rystede på hovedet.

Vi nåede lige hjem til hotellet for 
at skifte tøj, og så var det af sted 
til gallamiddag. Her blev der igen 
talt om, hvem man nu skulle stemme 
på dagen efter. snakken fortsatte i 
hotelbaren og vi kom sent i seng. 
Jeg havde været så kæk at lave en 
aftale med en tidl. kroatisk roer om 
at vi skulle ned og træne dagen efter 
kl.7! Jeg skulle ikke høre noget, så 
jeg slæbte mig af sted og følte mig 

meget hellig, da jeg sad og roede 
i ergometer præcis kl.7. 

så var dagen i gang, ned og spise 
morgenmad og af sted til 2.dag 
af generalforsamlingen. denne 
dag stod i valget tegn, men først 
var der lige et regnskab der skulle 
godkendes. det viste sig at blive 
lidt svært, da der ikke var noget 
regnskab klar. Bestyrelsen prøvede 
at lægge ansvaret over på revisi-
onsfirmaet, men den går ikke, så 
der var en del utilfredshed at spore 
rundt omkring.

der var en livlig debat vedr. valg til 
bestyrelsen og det var svært lige at 
følge med, men det endte med at 
man valgte til post ad gangen. dette 
skulle ske efter frokost, hvor det kun 
var den 1.delegerede (Avijaja) der 
havde stemmeret, hvilket var fair 
nok. de havde så bare ikke fortalt, 
at den 2.delegerede (mig) slet ikke 

måtte være inde i salen under valg 
seancen.  så sad vi 2.delegerede 
pænt udenfor døren som uartige 
skolebørn. Jeg kunne ikke gå hjem 
til hotellet, da alle mine ting var 
inde i mødelokalet og Avijaja måtte 
ikke gå ud og aflevere dem til mig, 
hmmm.

min nye kroatiske ven, Igor, og jeg 
valgte så at bruge tiden fornuftigt 
og gik en tur rundt på museet. 
Avijaja og jeg havde regnet med 
at ville få tid til det senere på 
dagen, men nej, Avijaja nåede aldrig 
at se museet da hun var fanget i 
en meget langstrakt valg seance.
Til sidst lykkedes det dog at få 
valgt en ny bestyrelse som består 
af følgende personer:

•	 Formand: Joël Bouzou, 
Frankrig, moderne Femkamp.

•	 Næstformand: George 
Andreadis, Grækenland.
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Oplevelser for alle

•	 Næstformand: Amadou dia 
Ba, senegal.

•	 Generalsekretær: Anthony 
Ledgard, Peru.

•	 Kasserer: Patrick singleton, 
Bermuda.

•	 Bestyrelsesmedlem: richard 
Fosbury, usA.

•	 Bestyrelsesmedlem: Cor 
van Aanholt, de Hollandske 
Antiller.

•	 Bestyrelsesmedlem: Liston 
Bochette, Puerto rico.

•	 Bestyrelsesmedlem: Alper 
Kasapoglu, Tyrkiet.

det bliver spændende at se om, den 
nye bestyrelse kan finde ud af at 
samarbejde og brede de tiltag WOA 
har i gang ud til de respektive NOA’s 
(National Olympian Associations), 
således at vi også i Olympisk Klub 
danmark for glæde af at være del af 
den store familie af Olympinanere.

Alt andet lige blev de europæiske 
delegerede enige om, at vi må lave 
en europæisk organisation og styrke 
samarbejdet i europa. Vi skal blive 
bedre til at udveksle erfaringer 
og benytte os af det kæmpestore 
netværk vi har, og ikke mindst hele 
tiden holde os for øje, at det drejer 
sig om Olympianerne. Klubberne 
er til for medlemmerne, og hvor-
dan kan et europæisk samarbejde 

komme medlemmerne tilgode. det 
er udfordringen, så det hele ikke 
går op i snak og middage.

afsLutning
Avijaja har tidligere været i Lausanne 
til Vm i curling, og det viste sig, at 
der lå en curling hal lige overfor 
vores hotel. Avijaja udfordrede og 
vi var en del der sagde ja tak, så 
lørdag aften stod den på curling og 
kinesisk take-away. meget hyggeligt 
og helt i den olympiske ånd. der 
var deltagere på banen fra serbien, 
montenegro, Kroatien, Tjekkiet, 
ungarn og danmark, og jeg tror 
nok at alle fik en del respekt for 
det at kaste med sten og feje med 
koste. der var dømt ømme lemmer 
i flere dage efter.

søndag var det så tid til at tage 
hjem igen og gøre status. Vi havde 
mødt en masse søde mennesker 
og nye venskaber var opstået. Vi 
havde også oplevet lobbyisme og 
magtbegærfor fuld skrue, det er 
åbenbart ikke helt ubetydeligt at 
sidde i WOA’s bestyrelse, og man 
kan frygte at folk blot sidder der 
af navn og ikke af gavn. men nu 
må vi se, de har 4 år til at vise os 
det modsatte.

På den danske delegations vegne,

Sarah Lauritzen

du kan nu selv handle på,  
www.craftsHop.dk til de priser 
som er på deres hjemmeside.

Nederst i venstre kolonne, skal 
man taste ”BrugErnavn” oL og 
”password”  oL

Klik derefter øverst i venstre 
kolonne på ”oLyMpisk kLuB”

så er det bare at shoppe løs.

Craftshop.dk betaler for, broderi 
af Olympisk logo, på skjorter, 
Polo Classic, Glacier Jakke, 
Warm up Jakke.

Broderiet består af logoet som 
ses på hjemmesiden, med tek-
sten Olympisk Klub under fakkel 
og ringene.

På alt trænings tøj, påtrykkes 
logo uden tekst.

der arbejdes på en yderligere 
rabat aftale på tøjet.

Michael Durbahn
 

MedleMs-
butikken



14 Olympen - 01/2012

olympisk klub danmarks 
bestyrelse 2012

formand
Jørn Lund
cykellund@gmail.com
Valgår: 2013

næstformand
Avijaja Lund Jaründ
avijaja.jarund@gmail.com
Valgår: 2012

kasserer
Hans-erik Pedersen
hans-e@email.dk
Valgår: 2012

sekretær
sarah Lauritzen
sarahlauritzen@gmail.com
Valgår: 2013

Bestyrelsesmedlem
marie Overbye
moverbye@ifi.ku.dk
Valgår: 2013

Bestyrelsesmedlem
michael durbahn
michael@durbahn.dk
Valgår: 2012

Bestyrelsesmedlem
Jørgen emil Hansen
jemilh@hotmail.com
Valgår: 2013

Bestyrelsesmedlem
Carl Christian Lassen
cc.lassen@webspeed.dk
Valgår: 2012

www.virklund-sport.dk
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vi ønsker tillykke
Januar
5. januar: Helmuth Nyborg sørensen (Kajak) 75 år 
 
Marts
1. marts: Niels Chr. dahl (skydning) 75 år
6. marts: Henning Lynge Jakobsen (Kano) 50 år
7. marts: Ludek Pojezny (roning) 75 år

april
3. april: Karl Chr. Koch (svømning) 60 år
15. april: Henriette engel Hansen (Kajak) 30 år
18. april: Børge Krogh (Boksning) 70 år
18. april: Lars roslyng Christiansen (Håndbold) 40 år
22. april: Lene Pedersen (roning) 40 år

Maj
8. maj: Nina Fahnøe (Atletik) 70 år

Juni
22. juni: Zakaria Asidah (Tae-kwon-do) 40 år
25. juni: Peer Norrbohm (Kano) 70 år
30. juni: Hans Jørgen Boye (roning) 70 år



Olympisk klub Danmark
Idrættens	Hos	•	Brøndby	Stadion	20	•	2605	Brøndby
Mail:	info@olympiskklub.dk	•	www.olympiskklub.dk
Bankkonto: regnr.: 2232 Konto nr.: 8974620171

kommende arrangementer
14. april 2012 
Årsmøde

19. -20, maj 2012 
Copenhagen regatta

Juni 
Golf

september 
Olympisk træf

Husk at følge med i arrangementer på: 
www.olympiskklub.dk 

HoLd dig opdatErEt oM koMMEndE arrangEMEntEr pÅ 
www.oLyMpiskkLuB.dk og tiLMELd dig nyHEdsBrEvEt


