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FORmandEn haR ORdEt

Når det bliver forår, er det også lig med, at der er generalforsamling 
og årsmøde i Olympisk Klub. Det blev afviklet den 14. april i Idrættens 
Hus og vanen tro med nogle gode og relevante diskussioner, interessant 
oplæg v/Joachim B. Olsen, en godt orienterings”løb” og ikke mindst 
hyggeligt samvær. Det betød også, at vi fik en ny bestyrelse, og at det 
er mig, der står i spidsen for den nye bestyrelse i det kommende år. 
Samtidig kom der nye  yngre medlemmer til bestyrelsen - nemlig Susanne 
og Henning, som I kan læse mere om i bladet. Det er altid dejligt med 
nye friske kræfter til bestyrelsesarbejdet, og jeg tror, at vi har et super 
godt hold med bestyrelsessammensætningen for den kommende periode. 
Hermed også en meget stor tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer, 
som har lagt en meget stor arbejdsindsats for Olympisk Klub igennem 
flere år.

Set med olympiske øjne går vi også en fantastisk sommer i møde med OL 
i London i sigte. Vi vil følge alle idrætsgrene og selvfølgelig særligt dem 
med dansk deltagelse. På Olympisk Klubs vegne vil jeg ønske alle danske 
atleter, deres ledere m.fl. et rigtig godt OL med forhåbentlig masse af 
dejlige medaljer men fremfor alt en masse fantastiske og uforglemmelige 
oplevelser. OL er og bliver en oplevelse for livet, også selvom resultatet 
måske udebliver, husk at skelne imellem det sportslige resultat og hele 
den olympiske oplevelse, som er noget helt ekstraordinært. Held og lykke 
i London.

v/formand Avi Lund Järund

General 
forsamlinG 2012

14. april 2012.

1. ValG aF diRiGEnt 
Preben Kragelund blev enstemmigt 
valgt.

Preben startede med at overbringe 
en hilsen fra Lars Kraus Jensen 
fra USA, herefter erklærede han 
Generalforsamling lovlig iht. ved-
tægterne.

2. BEstyRElsEns BEREtninG 
VEd JøRn lund
Formanden startede med at nævne 
de medlemmer (dem vi har kendskab 
til), der gået bort i det forgangne 
år, og de blev æret med 1 minuts 
stilhed.

NIeLS BAUNSøe, CyKLING 1960

JeSPer N. GULDBrANDSeN, HOCKey 1960

FINN PeDerSeN, rONING 1948

Herefter fortalte formanden om 
diverse OKD arrangementer der har 
været i løbet af 2011 og om klubbens 
deltagelse i WOA’s generalforsamling 
i Lausanne. 

Fortalte om bestyrelsens arbejde 

med strategiplan, hvoriblandt for-
slaget til vedtægtsændring mht. 
optagelse af akkrediterede trænere, 
teamledere, fysioterapeuter o.a., der 
primært har boet i den Olympiske 
By, været akkrediteret og  betragtet 
som en del af det danske hold ved 
OL, kan optages som ekstraordinære 
medlemmer i OKD.

Forslaget begrundes med, at det vil 
styrke klubbens fremtid, fremtidige 
økonomi samt bidrage til ønsket 
om flere medlemmer.

Der blev sagt tak til vores sponsorer, 
som er med til at klubben kan holde 
det aktivitetsniveau vi har.

Formanden takkede af for denne 
gang, og Jørn lovede, at han fortsat 
vil involvere sig i arbejde for OKD, 
bl.a. med at arrangere OKD træf i 
Blåvand til efteråret. Læs mere om 
det andetsteds i bladet.

3. REGnskaB 2011 OG BudGEt 
FOR 2012
Kasserer Hans-e. Pedersen fremlagde 
såvel regnskab som budget, der 
ligeledes var omdelt ved bordene.

regnskabet blev godkendt, hvorefter 
kassereren fremlagde budget til 
orientering for generalforsamlingen. 

Kommentar fra salen: Kunne det 
være en god ide at lægge penge 
til side til WOA generalforsamling 
løbende? 

Forslaget  blev noteret af bestyrelsen.

Spørgsmål fra salen: Skal vi fortsætte 
med Olympen i trykt format? Kan 
man nøjes med at sende trykte 
eksemplarer til de medlemmer, der 
ikke har mulighed for at modtage 
Olympen elektronisk samt sponsorer? 
Det vil give økonomiske besparelser.

Svar: Det er det første eksemplar der 
koster, så der er ikke væsentlig forskel 
på udgifterne hvis man bestiller 50stk 
ift. 400stk. Vi fortsætter derfor med 
at sende Olympen til alle medlemmer. 
DIF er så venlig at betale portoen.

 
 
 
 
 

R E F E R a t

Fortsættes på side 9

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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danmaRk lEVEREdE
BEdstE GiRO-staRt 
udEnFOR italiEn nOGEnsindE

Danmark og danskerne fik varmet godt op under dette 
års Giro d’Italia, som blev afviklet i Herning og Horsens 
fra den 5.-7. maj.  Giro-organisationen, rCS, var svært 
begejstrede over de tre første etaper i Danmark, hvor et 
perfekt værtskab og op mod en halv million tilskuere 
gjorde Giro-starten til en vellykket fest. 

”Det var helt utroligt. Jeg har været med i Holland 
til Giro-starten, og lige siden har jeg altid sagt, at 
ingen ville kunne overgå hollændernes afvikling af 

en Giro-Start. Men det gjorde Danmark!,” siger en 
tydeligt begejstret direktør for rCS/Giro d’Italia, 
Michele Aquarone. ”Tilskuerne stod tæt på ruterne, 
og byerne havde med kreative, lyserøde indslag skabt 
en festlig ramme om de 198 ryttere fra 22 cykelhold,” 
fortsætter han.

I startbyerne Herning og Horsens og langs ruten 
i Midtjylland var alle sejl sat til for at præsentere 
starten på cykelløbet, Giro d’Italia, i en unik lyserød 

indpakning. Byernes borgere og tilrejsende bidrog 
alle til at skabe den folkefest, som eventen blev til. 

”Giro-starten 2012 i Herning og Horsens blev som 
VM i landevejscykling sidste år et skoleeksempel 
på, hvordan en sportsevent kan skabe involvering 
og folkefest i Danmark. Op imod en halv million 
tilskuere langs de tre etaper i Midtjylland og en 
lyserød folkefest med bl.a. motionscykelløb og et 

hav af forskellige sideevents taler for sig selv,” siger 
Lars Lundov, direktør, Sport event Denmark, som er 
Danmarks nationale eventorganisation. 

Giro d’Italia har tiltrukket langt flere tilskuere end forven-
tet. Giro-Danmark havde estimeret at 250.000 tilskuere 
fordelt over de tre dage ville følge Giro-starten i Danmark,  
 
 

Fakta Om GiRO-staRtEn:
OFFiCiEllE tilskuERtal: 
DAG 1: MeLLeM 120.000 -140.000  
DAG 2: MeLLeM 225.000 – 250.000 
DAG 3: OMKrING 120.000

Bag Giro-start 2012 stod Herning 
Kommune, Horsens Kommune, 
region Midtjylland og Sport 
event Denmark. Desuden bidrog 
VisitDenmark, M-fonden og BT 
til markedsføringen af eventen.

Danmark har kørt sig ind på det internationale verdenskort for cykelevents. Sidste 
år var det VM i landevejscykling, som blev en kæmpe succes – sportsligt og organi-
satorisk. Og i maj i år var det så det lyserøde cykelløb, Giro d’Italia, som startede i 
Danmark, der fik brandet Danmark som både cykelnation og destination.

Fortsættes på næste side

Fotos: Christian Lindgren for Giro-Start2012

Fotos: Christian Lindgren for Giro-Start2012



For alle medlemmer af Olympisk Klub Danmark

Program: 
FREdaG d. 14/9: ankOmst  
Husene er klar fra kl. 15.00

løRdaG 15/9: 
kl. 07:30 - 09:00: indskrivning og morgenmad
kl. 09:30:  start på formiddagens aktivitet:
 Cykeltur på mountainbike eller racer.   
 For de der ikke ønsker at cykle   
 arrangeres en anden aktivitet. 
kl. 12:30 - 13:30: Frokost
kl. 14:00:  start på eftermiddagens aktivitet!
  Fællestur til Skallingen med 
  naturbussen v/ naturvejleder Bjarne 
  Slaikjær.
kl. Ca. 15:30: Wellness og badeland
kl. 19:00 21:00: 3-retters menu
  vand/øl/vin-bar for egen regning.
       Underholdning v/ OL-deltager London  
  2012 Herefter kaffe og løgnehistorier.

søndaG d. 18.sEPtEmBER
kl. 07:30 - 09:30: afslutning og morgenmad

BEmæRk: allE kan dEltaGE uansEt FORm OG aldER.

For at komme til Blåvand kører I bare mod vest, indtil I 
ikke kan komme længere og møder Vesterhavet:

www.hvidbjerg.dk
www.blaavandwellness.dk

invitation til 

olympisk træf 
i Blåvand

14 . -16 .  s e p t e m B e r  2 01 2

tilmelding: 
Tilmelding med angivelse af 
ankomstdato skal ske senest  
14/8-2012 til:

Jørn Lund 
cykellund@gmail.com 
tlf. 2325 4752 eller 7516 0514

Pris:
250 kr. pr. deltager.

Bemærk: Overnatning fredag til 
lørdag indgår i aftalen, fortæring 
fredag er dog for egen regning.

Adgang til badeland og wellness 
er incl.

Tilskud til transport Blåvand tur-
retur: Fra Sjælland: 200 kr.

Fyn og Nord for Limfjorden: 100 
kr. 
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Fakta Om sPORt EVEnt dEnmaRk:

Sport event Denmark arbejder for at tiltrække, organisere og udvikle store 
internationale tilskuer– og deltagerevents for herigennem at:

•	 være med til at udvikle idrætten i Danmark 
•	 markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdens-

kort 
•	 tiltrække turisme i forbindelse med afholdelse af den enkelte idrætsbegiven-

hed

Danmark har tidligere med stor succes været vært for IOC Session & Olym-
pic Congress 2009, UeFA Under-21 eM 2011 og VM i landevejscykling 2011. 
Fremadrettet skal Danmark være vært for bl.a. eM i herrehåndbold 2014 og VM i 
badminton 2014, ligesom der planlægges et stort motionsløb i forbindelse med 
VM halvmarathon 2014.

danmaRk lEVEREdE
BEdstE GiRO-staRt 
udEnFOR italiEn nOGEnsindE

men tilskuertallet blev det dobbelte, da løbet for 
første gang gæstede Skandinavien. Ud af de 500.000 
tilskuere vurderer Sport event Denmark, at 50.000 var 
udenlandske publikummer.

VisitDenmark, Danmarks nationale turismeorganisa-
tion, er også meget tilfredse med det veloverståede 
arrangement.

”Giro d’Italia bliver set af 350 millioner tv-seere 
verden over, og Danmark er blevet eksponeret på 
allerbedste vis med flotte billeder af naturskønne 
landskaber, kulturperler og masser af glade mennesker. 

Forhåbentlig inspirerer det seerne til at lære landet 
bedre at kende og måske overveje Danmark som rej-
semål i fremtiden”, siger Jan Olsen, administrerende 
direktør i VisitDenmark, som også glæder sig over de 
mange udenlandske tilskuere, der havde taget turen 
til Danmark.

af Eline Andersen, Sport Event Denmark

Fortsat fra forrige side

Fotos: Christian Lindgren for Giro-Start2012 Fotos: Christian Lindgren for Giro-Start2012

Fotos: Christian Lindgren for Giro-Start2012
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4. indkOmnE FORslaG
Der var en livlig debat om besty-
relsens forslag om at optage alle 
akkrediterede ved OL, og forslaget 
sendt til skriftlig afstemning. 

Forslaget blev vedtaget med 20 
stemmer for, 18 imod og 1 stemte 
blankt.

Bestyrelsen fik Generalforsamlingens 
godkendelse til at ændre klubbens 
vedtægter tilsvarende.

5. FastsættElsE aF 
kOntinGEnt
kontingentet forbliver på 300kr. 
i 2013.

6. ValG aF mEdlEmmER til 
BEstyRElsEn (CaRl ChRistian 
lassEn OVERtOG hERFRa POstEn sOm 
diRiGEnt)

Der blev på skærm fremvist be-
styrelsens forslag til den samlede 
bestyrelse.

Følgende blev enstemmigt valgt:

•	 Formand: Avijaja Lund 
Järund, Curling 2002.

•	 Næstformand: Sarah Haubro 
Lauritzen, roning 1996, 

2000, 2004.

•	 Kasserer: Preben Kragelund

•	 Sekretær: Carl Christian Las-
sen, Sejlsport 1964.

øvrige bestyrelsesmedlemmer:

•	 Michael Adler Durbahn, 
roning 1980, 1984.

•	 Susanne Ward, Sejlsport 
1992, 1996, 2000, 2004.

•	 Henning Lynge Jakobsen, 
Kano 1984.

•	 Jørgen emil Hansen, Cykling 
1968, 1972, 1976.

7. ValG aF REVisOR OG 
REVisORsuPPlEant
Hans-erik Pedersen blev valgt til 
revisor og Jørn Lund blev valgt til 
revisorsuppleant.

8. EVEntuElt
Jesper Pilegaard: Opfordrede be-
styrelsen til at tage kontakt de 
kommende olympiske deltagere mhp. 
OKD træf i september.

Carl Christian Lassen gjorde op-
mærksom på, at der igen i år er 

golf arrangement i starten af juni. 
Hold øje med hjemmesiden samt 
nyhedsbrevet www.olympiskklub.dk 

Preben Kristensen fortalte om ar-
kivet og diverse udstillinger, bl.a. 
cykeludstilling samt udstilling i 
Greve og i VIP lounge i Københavns 
Lufthavn frem mod OL.

Der er blevet overspillet film til dvd.

Grith ejstrup og Jette Hejli Larssen 
tager til OL i London som tilskuere, 
og var interesseret i at høre om der 
var andre der planlægger at tage 
derover. De har et par adgangsbil-
letter de gerne vil af med.

Dirigenten afsluttede herefter Ge-
neralforsamlingen.

Referent: Sarah H. Lauritzen

Fortsat fra side 3 nye profiler
i bestyrelsen

susannE WaRd
aldER: 38

idRætsGREn: Sejlsport 

Ol-dEltaGElsE: 1992, 1996, 2000, 
2004

BEdstE Ol OPlEVElsE: At træde ind 
på stadion til indmarch i 1992 i 
Barcelona. 

VæRstE Ol OPlEVElsE: At rive hul 
i spileren i næstsidste sejlads i 
1996 og følgelig miste medalje

JOB/uddannElsE: Pharmaceut, HD 
ledelse/organisation. 

FRitid: Sport

idRæt: Kitesurfing, golf, triatlon

hEnninG lynGE JakOBsEn
aldER: 50 År

idRætsGREn: Kano

Ol-dEltaGElsE: 1984 i Los Angeles

BEdstE Ol OPlEVElsE: At stå 2 gange 
på præmieskamlen, indmarchen og 
at gå med fanen til udmarchen,

VæRstE Ol OPlEVElsE: Var der nogle... 
måske at komme til den olympiske 
by med mega tømmermænd og 
så blive budt velkommen med 
champagne.

JOB/uddannElsE: er uddannet Gra-
fiker men arbejder nu på Garmins 
lager

FRitid: er sammen med venner, 
familie og træner.

idRæt: roer stadig kano, men har 
også spillet en del tennis, reddet 
og er nu også begyndt at cykle 
en del. er 50 år men nyder stadig 
at træne og holde mig i form.

PREBEn kRaGElund
aldER: 71 

idRætsGREn: Alle OL-discipliner 
(leder) 

Ol-dEltaGElsE: Alle sommer- og 
vinter OL fra 1984-2004 

BEdstE Ol OPlEVElsE: Jesper Bank 
og mandskabs OL-guld ud for 
Operahuset i Sydney 2000 

VæRstE Ol OPlEVElsE: Atlanta-
borgernes ringe opbakning til 
OL 1996 

JOB/uddannElsE: Direktør i TeAM 
DANMArK fra 1982-2005,  HD i 
Udenrigshandel Best. medlem i 5 
virksomheder/organisationer. ejer 
af agentur SCAN-Bee A/S inden for 
maskiner til fødevareindustrien.

FRitid:  Motion, børn og børnebørn

idRæt:  Fodbold 
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Oplevelser for alle

eliteidrættens vilkår
da vi kom ud af starthullerne

Vi fortsatte samtalen med spørgs-
målet: Hvor lang tid tog det inden 
man kunne se resultater af indsatsen? 
OL i 1988 blev de første, hvor Team 
Danmark havde været med til at 
præge træningsindsats, metoder, 
vedholdenhed osv. Det var svært at 
pege på konkrete resultater, men 
man mærkede tydeligt en anden ånd. 
Der var større tiltro til trænersiden, 
man følte, at der var flere penge til 
rådighed. Pressen begyndte at spørge 
trænerne i stedet for formændene, 
og journalisterne udviste meget 
større interesse, de fik konkrete 
svar. Vi må i den forbindelse ikke 
glemme, at formænd ofte var valgt 
blandt de enkelte, der ville påtage 
sig det, og at de ikke altid havde 
de aktives vilkår ’i kroppen’. Preben 
fortæller, at der var en meget stor 
opbakning til Team Danmark fra 
pressen. Der var flere gange gjort 
indsigelser over kravene fra Team 
Danmark, men det var altid forbunds 

initiativ, aldrig pressens. 

Arbejdet i team Danmark blev på 
lederplan udført af Preben Kragelund, 
Niels Christian Holmstrøm, eivind 
Næsborg og Steen Fladberg. De 
talte i starten meget sammen, så 
alle vidste besked med, hvad der 
foregik, hvad der blev planlagt, 
hvilke rævekager, der fandtes i 
omgivelserne osv. Kontakten til 
pressen var primært Prebens opgave, 
men efterhånden blev journalisterne 
henvist til de andre ledere, når 
emnet var i deres fagområde, alt 
andet, det var Prebens opgave, især 
fordi der var en stor del politiske 
og kommunikationsmæssige hensyn 
at tage. Medarbejderne havde et 
utroligt godt samarbejde og en stor 
viden om Team Danmarks arbejde. 
I de årtier talte man på CBS om 
ledelsesformen ”Management by 
Walking Around”, hvilket det var 
et praktisk eksempel på.

Så allerede ved OL i 1988 oplevede 
man,  at der var en meget større 
tiltro til at organisationen kunne 
gøre det godt for eliteidrætten. 
Og der var også mange flere penge 
til rådighed.

Ved OL i 1992 så man reelle beviser 
for at træningskoncepter hjælper. 
Man kunne også se, at resultaterne 
fra den praktiske forskning kunne 
bringes ud til forbundene og hjælpe. 
Man satte også en del nye projekter 
i værk, hvor en kompetent nøgleper-
son fik til opgave at følge projektet, 
at rapportere, evaluere og sørge for 
at resultaterne blev videreformidlet 
til andre. De 2 konsulenter Finn 
Mikkelsen og Svenn Folkmann var 
tovholdere på mange af projekterne. 
Også Idrætsmedicinen blomstrede 
op ved professor Jens Halkjær, der 
sammen med Team Danmark etable-
rede et testcenter på rigshospitalet, 
hvor han blandt andet undersøgte og 

testede konsekvenserne af træning 
med forskellig intensitet. Det blev 
efterfølgeren til det, som professor 
Ove Bøje tidligere havde til praktisk 
forskning, hvor han indførte vægt-
træning med sandsække på fødderne, 
cirkeltræning mm. Cirkeltræning 
er jo ganske anderledes end den 
ensidige træning på hængebænk, 
som Poul elvstrøm benyttede sig 
af – omtalt i første artikel. Team 
Danmark satte anvendt forskning i 
gang, og nogle gange deltog man i 
mere sofistikerede projekter, men 
altid med et klart og målbart re-
sultat for øje.

Knud Lundberg, der var læge og 
elite multiboldkunstner, forklarer 
i sin bog, som Preben læste slut i 
1950’erne, at det bedste ved at spille 
fodbold – en klokkeklar Teamsport, 
var to forhold, som Preben hæftede 
sig ved, og har benyttet sidenhen: 
For det første, man lærer at omgås 
mange forskellige mennesker med 
vidt forskellige uddannelser. For 
det andet som eliteatlet – og det 
gælder vel for alle atleter, så lærer 
man at tabe… Og komme igen, for 
der er jo en kamp næste søndag. Man 
skal lære at acceptere at tabe, før 
man kan komme på toppen igen. Det 
mentale slag ved at tabe er oftest 

det værste, men Team Danmark har 
igennem årene udviklet metoder, der 
støtter genvindingsprocessen, som 
er udbredt i hele idrætsverdenen. 
Nogle gange kan det tage rigtig 
lang tid, tænk på golferen Thomas 
Bjørn, der i 2011 pludselig vandt 
tre turneringer igen, 3-4 år siden 
sidst, det er et hårdt slid, og en 
utrolig viljestyrke at fortsætte. 
Men penge har en stor indflydelse 
i golf, tennis osv., som indvirker 
kraftigt på beslutsomheden.

Preben stopper som direktør med 
udgangen af 2004, en ny lov om 
team Danmark var vedtaget kort 
forinden, ny bestyrelse og nye 
grundlag for støtteordninger, som 
andre må kommentere.

Preben er i dag kasserer i vor klub 
og med i de drøftelser, der foregår 
om Olympisk Klub Danmarks rolle i 
samspil med DIF, DOK, Olympianere, 
unge som ældre.

Sidst fik vi svaret på hvad Preben 
anså for den mest interessante og 
spændende oplevelse ved OL, hvor 
svaret var Jesper Banks 7. og sidste 
sejlads i Sidney. På spørgsmålet om 
det sportslige svares: Ben Johnson og 
Carl Lewis 100 meter løb i Seoul. Ben 
Johnson vandt suverænt, men blev 

dagen efter knaldet for doping, det 
er tankevækkende.  ”AHA-oplevelse”: 
Jeg var på vej for at se Dan Frost 
i banecykling i 1988 (OL guld), da 
jeg kom forbi fægtestadion, hvor 
den russiske verdensmester mødte 
den næstbedste i verden fra Ungarn. 
Jeg blev vildt fascineret af det, 
af den kvalitet, der findes i deres 
beherskelse af kårdens bevægelser. 
Det var simpelthen elitær topklasse 
i en disciplin jeg ellers ikke kendte 
meget til.

Hvad var den største udfordring 
som direktør for Team Danmark? 
At sørge for, at alle medarbejdere 
til enhver tid bevarede den store 
respekt, der skal være om alle 
eliteidrætsfolk, aldrig at glemme 
hvem vi – Team Danmark – var til 
for, nemlig de aktive – og i sidste 
omfang at forstå de sociale krav 
enhver udøver havde til uddannelse 
og job i en kombination med deres 
elitekarriere.

Af Carl Christian Lassen

I de to første artikler omtales 1970’ernes katastrofale vilkår for eliteidrætten, 
den gryende opstand og etableringen af Team Danmark i 1985 med tilhørende 
lovgivning, som Preben Kragelund erindrer det.

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



13Olympen - 02/2012

I forbindelse med WOA’s generalforsamling i Lausanne i november 2011, var der et oplæg om The Olympic 
Reunion Center i London. Hvis du skal til London og overvære, eller deltage, i de Olympiske Lege, så gør dig 
selv den tjeneste at besøge et af de to centre. 

Vi bringer her præsentationen, som den blev fremlagt ved generalforsamlingen af Chris Baillieu, der deltog ved 
OL i 1976 og 1980 i roning for England.

Hvis der er nogle af klubbens medlemmer, som får muligheden for at besøge et af de to centre til sommer, vil 
vi meget gerne høre om jeres oplevelser i forbindelse med besøget og selvfølgelig om jeres oplevelse af OL i 
London. Et indlæg til medlemsbladet Olympen ville være helt fantastisk

Sarah Lauritzen

thE mOst ExClusiVE  

 CluB in tOWn
Olympians from around the world 
once more will have a place of 
their own – to gather, renew old 
friendships and share their unique 
experiences while attending the 
Olympic Games in London next 
year.

With two prime locations in London, 
the Olympians reunion Center (OrC) 
will be a lively place for the world’s 
Olympians to congregate and enjoy 
hospitality and will serve as a focal 
point for Olympic Alumni to enjoy 
the full range of Olympic Family 
activities. 

The first location at Westfield Strat-
ford City is just a stone’s throw from 
Olympic Park and is prime location 
for maximum drop in visitation by 
those going to and from Olympic Park.

The second location at the presti-
gious University College London 
is located the West end- near the 
Olympic Family hotels. 

The duel locations will serve to 
maximize and enhance the pro-
grams and involvement of Olympians 
and the Olympic Family throughout 
the games time period. Designed 
specifically for the use of Olympic 
Alumni, the OrC was first developed 
by Visa International for the 1996 
Games in Atlanta and has served in 
all subsequent games since 1996, 
to enhance the Games’ experience 
for all visiting Olympians. Now an 
integral part of the fabric of the 
Games, the OrC is sought after and 
expected by Olympians, TOP sponsors 
and the Olympic Family. It will once 
again be the Most exclusive Club in 
town, this time in London for the 
2012 Olympic Games.

thE WORld OlymPians assOCiatiOn is 
PROud tO PREsEnt thE Plans FOR thE 
lOndOn 2012 OlymPians REuniOn CEntER. 
in thE FOllOWinG PaGEs yOu Will Find 

dEtails On thE FOllOWinG VEnuEs:

•	 thE ORC VEnuEs (WEstFiEld & 
uCl)

•	 thE ORC satEllitEs (EtOn dORnEy 
and WEymOuth & PORtland)
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This photo is at a reverse angel from the one above. It gives you a good orien-
tation of the building and the Olympic Park entrance, VIP drop off & Stratford 
Regional Station

ORC Daily Drop in Center

The above photo is the view of Olympic Stadium from 
one end of the WOA space on the 7th Floor of One 
Stratford Place It will serve as a wonderful backdrop 
for Press Conferences

1 2
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One stratford Place university College london
main Wilkins Building on Gower street

kEy FEatuREs:

•	 unRiVallEd PROximity tO thE 
OlymPiC PaRk

•	 adJaCEnt tO stRatFORd REGiOnal 
statiOn

•	 WOa Will haVE 6,000 squaRE 
FEEt On thE 7th FlOOR

•	 ViEWs OF OlymPiC stadium & 
OlymPiC PaRk

•	 ViEWs OF thE GatEWay BRidGE

•	 ViP & OlymPiC Family dROP OFF 
RiGht in FROnt OF thE BuildinG

•	 PRimE lOCatiOn FOR dROP By 
VisitatiOn By OlymPians and 
OlymPiC Family mEmBERs

•	 PRimE lOCatiOn FOR PREss COnFE-
REnCEs and mEdia EVEnts

kEy FEatuREs:

•	 lOCatEd aPPROximatEly 1.5 mi-
lEs FROm OlymPiC Family hOtEls

•	 adJaCEnt tO EustOn REGiOnal 
statiOn

•	 5 minutEs Walk tO kinGs CROss 
& st. PanCRas statiOn. this 
statiOn is thE main

•	 GatEWay tO OlymPiC PaRk OF-
FERinG a 7 minutE diRECt linE tO 
OlymPiC PaRk

•	 sECuRity GatEd EntRy Way

•	 dROP in CEntER With Full BaR 
and daily mEnu

•	 PREstiGiOus hallWays FOR 
Galas, aRt ExhiBits & OlymPiC 
mEmORaBilia

•	 PlaCE FOR ViP dROP OFF in FROnt 
OF sECuRity GatEs

“WEstFiEld stRatFORd City is thE 
GatEWay tO lOndOn’s OlymPiC PaRk”

Lord Sebastian Coe, 
Chairman of the London Organizing Committee of the 

Olympic Games

One Stratford Place is located within Stratford City, one of 
europe’s largest shopping centers and the prestigious gateway 
to London’s Olympic Park. One Stratford Place places the WOA 
in the center of all the Olympic action.

WOA has negotiated an agreement with Westfield Stratford 
City that fits into our budget. The agreement is ready to be 
executed.

UCL’s Main Wilkins Building on Gower Street was designed by 
the Architect William Wilkins, who also designed the National 
Gallery in London. This will be OrC’s West end Location.

WOA has negotiated an agreement with University College 
London which is ready to be executed.
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Olympisk Klub Danmark har lavet en aftale med Craftshop.
dk om køb af sportstøj på deres hjemmeside. 

Log ind nederst i venstre kolonne. BRuGERnaVn og PassWORd 
er, ”Ol”  i begge felter. I øverste venstre kolonne står der 
OlymPisk kluB. Der finder du også nedenstående tekst. 

Olympisk Klub Danmark tilbydes gratis broderi eller tryk af 
Olympisk logo, på trøjer, bukser, jakker og skjorter.

Broderi af logo vil leveres på; Skjorter, Polo Classic, Glacier 
Jakke, Warm Up Jakke. 

Varer bestilt med broderi sendes til brodering fire gange 
årligt. 1.JanuaR, 1. aPRil, 1. Juli og 1. OktOBER. Hvis du køber 
en vare med broderi, sendes den altså først til brodering 
efter ovenstående datoer.

Når du kommer frem til udfyldningen af kundeoplysninger, 
er det vigtigt at få skrevet i feltet ”bemærkninger” om man 
ønsker broderi eller transfer tryk på det tøj, der bestilles for 
at undgå misforståelser. ring evt. på tlF. 4183 3390.

Hvis du ønsker transfertryk på løbeshorts, t-shirt eller en 
anden vare, ser trykket ud som her til venstre. Det trykkes 
i tre størrelser. 7 Cm. og 12 Cm. er passende til bukser og 
trøjer og 20 Cm. typisk på ryggen.

Men det er dig som bestemmer, husk blot at skrive i BEmæRk-

ninGER, hvad, hvor og hvilket tryk du ønsker.

Varer med tekstiltryk, sendes inden for 2-5 aRBEJdsdaGE. 

God fornøjelse

MedleMsbutikken

thE mOst ExClusiVE  

 CluB in tOWn

3 ORC satellite locations
Eton dorney/Weymouth & Portland

kEy FEatuREs:

•	 thE ORC satEllitE sitE at EtOn 
dORnEy is lOCatEd insidE Olym-
PiC PaRk in assOCiatiOn With 
thE RiVER & ROWinG musEum. 
thE sitE OVERlOOks thE ROWinG 
COuRsE and is lOCatEd aBOut ½ 
milE FROm WindsOR CastlE.

•	 thE ORC satEllitE sitE at 
WEymOuth & PORtland is at thE 
ROyal dORsEt yaCht CluB. thE 
CluB has nEGOtiatEd RECiPROCal 
mEmBERshiP RiGhts tO Olym-
Pians sO thEy Can haVE thEiR 
OWn sPaCE duRinG thE GamEs.

•	 thanks tO hElP OF thE BRitish 
OlymPians- thE satEllitE lOCa-
tiOns COmE at a VERy nOminal 
COst tO WOa – and OFFERs GREat 
BEnEFits tO OlymPians

•	 allOWs OlymPians and alumni 
in thEsE OlymPiC sPORts tO BE 
aBlE tO takE PaRt in ORC aCtiVi-
tiEs thEy OthERWisE WOuld nOt 
BE aBlE tO takE PaRt in

•	 PRimE lOCatiOn FOR dROP By 
VisitatiOn By OlymPians and 
OlymPiC Family mEmBERs WhO 
aRE BasEd at thEsE FaR Out 
lOCatiOns aWay FROm lOndOn

•	 lOndOn Will BE thE FiRst Olym-
PiCs thE ORC Will haVE satEllitE 
lOCatiOns

Over the years, Olympians in the sports of sailing, rowing, & 
canoeing have asked the WOA if it would be possible to have 
a small satellite OrC location based out at their venues. Since 
these venues are traditionally based far away from the Olympic 
Park and the Olympic City, these Olympians and alumni rarely 
get the opportunity to enjoy the benefits of the main OrC 
location. London is the first time we have been able to find 
the logistical and financial support to be able to establish 
these satellite locations at a nominal cost to the WOA.

The OrC venues are in place leading up to another high 
profile OrC Opening Gala to kick off the 2012 Olympic Games 
in London. This promises to be one of the best Olympians 
reunion Centers to date!
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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

Bestyrelsesmedlem
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

www.virklund-sport.dk
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Vi ønsker tillykke
Juli
3. juli: Dorthe elisabeth Holm (Curling) 40 år
18. juli: Gitta Wolf (Svømning) 40 år
21. juli: Ib Bøtcher (Boksning) 60 år
25. juli: Jytte Nielsen (Svømning) 80 år
 
august
6. august: Vagn Andersen (Skydning) 75 år
15. august: Hasse Greis Persson (Skydning) 70 år
16. august: Johanne Daugaard Thomsen (roning) 30 år
20.august: Peter Henriksen (Håndbold) 40 år

september
8. september: Niels Petersen (Skydning) 80 år
 8. september: Gerd Larsen (Atletik) 70 år

Oktober
1. oktober: Brian Holm (Cykling) 50 år
21. oktober: Bent Hansen (Cykling) 80 år

november
22. november: Villy Nielsen (Hockey) 85 år

november
2. december: else Mærsk roning (60 år)
7. december: Jørgen emil Hansen (Cykling) 70 år
15. december: Mogens Pedersen (roning) 75 år
19.december: Niels Holst Sørensen (Atletik) 90 år



OlympiSk kluB dAnmARk
Idrættens	Hus	•	Brøndby	Stadion	20	•	2605	Brøndby
Mail:	info@olympiskklub.dk	•	www.olympiskklub.dk
Bankkonto: regnr.: 2232 Konto nr.: 8974620171

kommende arrangementer
26. august 2012 
Post Danmark rundt

1. september 2012 
MTB Hot Cup

14. -16. september 2012 
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


