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Der indkaldes hermed til

generalforsamling
i Olympisk Klub Danmark

Lørdag d. 6.april 2013 kl.13.00
Indskrivning fra kl. 12.30
I Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Læs mere på side 3

Træf i Hvidbjerg
20.-22. september 2013
- læs mere på side 7

Morten Schram Rodtwitt
Nyudnævnt Chef de Mission
- læs mere på side 8

OL-Teknokratens indblik
Samtale med Jesper Frigast
- læs mere på side 4

vis spænding. På sidste
generalforsamling blev
det nemlig vedtaget,
Godt
at også akkrediterede
nytår
trænere
og ledere ved
afholdte OL nu også
kan blive medlem af
OKD. Dette betyder at
vi har åbnet for en hel
række af nye potentielle medlemmer, og
vi håber da bestemt at
få tidligere trænere og
ledere at se i OKD regi,
ligesom det ville være
en stor glæde at se delFørst og fremmest ønskes alle olympianere godt nytår. I bestyrelsen er vi i
gang med forberedelserne til OKDs forårstræf, som vi ser frem til også med en
vis spænding. På sidste generalforsamling blev det nemlig vedtaget, at også
akkrediterede trænere og ledere ved afholdte OL nu også kan blive medlem
af OKD. Dette betyder at vi har åbnet for en hel række af nye potentielle
medlemmer, og vi håber da bestemt at få tidligere trænere og ledere at se
i OKD regi, ligesom det ville være en stor glæde at se deltagerne fra det
nyligt afholdte OL i London.
I skrivende stund sidder jeg og venter på at min 9-årige datter skal svømme
næste løb til sit første rigtige svømmestævne i Ølstykke, og det bringer
mine tanker til Mette Jacobsen, som nåede at deltage i ikke mindre end 5
Olympiske lege, hvilket jo er helt fantastisk i sig selv. Mette deltog ved sit
første OL som blot 15 årig, og jeg tænker på, hvor mange små ”Metter” og
”Jeanetter” og ikke mindst olympiske drømme, der bliver født til sådanne
stævner.

Svømmehallen er fyldt med spændte børn, entusiastiske forældre og masser
af fantastiske frivillige ledere, trænere, dommere m.fl.. Uanset hvilken idræt
vi taler om, så er sådanne stævner, turneringer osv starten på det hele og
måske endda startskuddet til OL. Jeg er sikker på, at der denne lørdag i
Ølstykke Svømmehal er født masser af drømme om deltagelse i OL. Held og
lykke til jer alle, OL er værd at kæmpe for.
-Bestyrelsen v/Avijaja Lund Järund

Forårstræf
Der indkaldes hermed til Forårstræf/
Generalforsamling med efterfølgende forårstræf i Olympisk Klub
Danmark
Dato: Lørdag d.6.april 2013 kl.13.00
Indskrivning fra kl.12.30
I Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Pris: 100 kr. for at deltage i forårs-

træffet - betales ved indgangen.

Husk at deltagerne (akkrediterede)
ved OL i London er inviteret med UDEN
BEREGNING.

Beløbet inkluderer aktiviteter og
middag.
Husk at kontingent for 2013 skal
være indbetalt, for at man er
stemmeberettiget ved Generalforsamlingen.
De medlemmer, der er tilmeldt betalingsservice, modtager automatisk
en opkrævning. Øvrige medlemmer
bedes indbetale kontingent til

vores konto i

2013

Nordea Bank: Reg.
nr. 2232 Kontonr. 8974620171 Husk
at opgive navn!

Har du deltaget ved OL for første
gang i London 2012, er du gratis
medlem, og skal derfor ikke betale
kontingent.
TILMELDING Tilmelding til Forårstræffet skal ske til formanden
eller næstformanden senest d.15.
marts 2013.

Program for
Forårstræf:
Kl. 12.30	Registrering
Kl. 13.00

Åbning af
generalforsamling

Kl. 14.30

Kaffepause

Kl. 14.45

Årets gæstetaler:

Kl. 15.45

”Brøndby” aktivitet

Formand: Avijaja Lund Järund
Mobil: 29859300 Mail: avijaja.
jarund@gmail.com
Næstformand: Sarah H. Lauritzen
Mobil: 21211387 Mail: sarahlauritzen@gmail.com

Rejsetilskud efter gældende
regler

Morten Schram Rodtwitt,
nyudnævnt Chef de Mission
for de kommende Olympiske
Lege.

Kl. 18.00	Middag i restaurant

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

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
i. Formand (Avijaja Lund Järund, modtager genvalg)
ii. Sekretær (Carl Christian Lassen, modtager genvalg)
iii. Bestyrelsesmedlem (Jørgen Emil Hansen, modtager genvalg)
iv. Bestyrelsesmedlem (Michael Durbahn, modtager genvalg)
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt
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OL-Teknokratens indblik
– min samtale med Jesper Frigast

Jesper lovede at skrive noget til Olympen om OL i London. Jeg takkede, og jeg foreslog, at vi benyttede
samme metode som ved samtalerne med Niels Holst Sørensen og Preben Kragelund, som er i tidligere numre af
Olympen. Derfor mødtes vi over en kop kaffe hos DIF. Vi Olympianere vil gerne høre om andet end begejstring
og belastning ved OL, det er der så meget af i medierne.
Jesper, det er dit 10.ende OL. Hvilke
OL har du de bedste minder fra?
Ja, jeg var ved OL første gang i
Barcelona, og ved de sidste otte
som Chef de Mission, og London
blev sandsynligvis mit sidste. Min
vinkel på OL er teknokratens mere
end atletens. Jeg vurderer det ud fra
hvorledes organisationen fungerede,
samarbejdet med arrangører og de
andre deltagerlande, og hvordan
hele arrangementet lykkedes. Derfor
er der er to, der er meget nær i
så henseende: Sydney og London.
London var det bedste, det var
fantastisk, og jeg har tre hovedbegrundelser:
For det første: Organiseringen har
4

aldrig været bedre, dag og nat,
og det gælder for både den nationale og den internationale del.
Vi samarbejdede med dem begge
og med arrangørerne gennem hele
Olympiaden – de fire år efter Beijing.
Vi havde på forhånd bange anelser
om trafik, der kunne medføre, at
atleter ikke nåede frem til start, til
sikkerhed og forventninger til kaos,
men de blev alle gjort til skamme.
For det andet - en kæmpe bonus:
Stemningen i byen var BEGEJSTRING
og OPBAKNING. Briterne jublede
for ALLE deltagere, ikke kun deres
landsmænd, de jublede for vinderne
og de jublede også for de sidste i
mål. De gav en opbakning til OL
ideen, netop det at alle lande sender
deltagere uanset om det rækker til

medalje eller en sidsteplads. Man
kan ikke købe sig til den støtte fra
Londonerne. Man kunne allerede
læse opbakningen ved at se på hvor
mange, der har meldt sig som frivillige, langt mere end de 80.000,
der var brug for. Londonerne ville,
at OL skulle blive en oplevelse for
deltagere, tilskuere, tilrejsende
og for dem selv som en ’once in a
life-time’ oplevelse. Det sagde alle,
at de ikke ville miste den mulighed
for at opleve noget stort. De var
stolte af London, af landet, og de
gav det videre til alle gæsterne fra
hele verden.
For det tredje: Det danske hold.
For mig blev det en enorm opgave,
det var et meget stort hold, vi har
aldrig haft så travlt, og aldrig har
Olympen - 01/2013

der været så store krav til os, om
hvad vi skulle administrere, hvilke
ressourcer, der blev krævet. Og
de store krav til organisationen,
planlægningen mv., medførte, at
vi aldrig har haft så få problemer
under OL.
Da jeg læste OL håndbogen, som alle
på holdet modtog, så tænkte jeg: Der
godt nok lagt nogle faste rammer
for hvad man må, kan, skal, som
jeg ikke selv fik til Tokyo i 1964. Det
må skabe en langt større sikkerhed
i afviklingen.
Ja, og dertil kommer hele ’professionaliseringen’ ved at specialforbundene har ansat sportschefer,
dvs. nøglepersoner, som driver alt,
sikrer at alle trænere arbejder efter
’rettesnoren’. Vi var i London i 2010
og 2011 for at studere forholdene
og forberede os på alle spørgsmål
og eventualiteter, hvor er byen,
hvor er anlæg mv.
Det er jo en videreførelse af Team
Danmark indsatsen med den nye lov i
2004, at gå fra etablering, holdningsbearbejdning osv. hos forbundene,
som Preben Kragelund har fortalt det
i tidligere numre af Olympen i 2011
og 2012, til driftsfasen for Eliteidræt.
Ja, og så har specialforbundene
også indset, at der er gode penge

at hente, hvilket også hjælper
breddeidrætten og internationalisering, og sportschefernes løn
dækkes delvis af Team Danmark.
Team Danmark indså den manglende
forbindelse mellem politik og professionalisering internationalt tilbage
i starten af 2000’erne, og søgte den
elimineret ved sportschefordningen i specialforbundene. Krav til
elite var ikke en politisk kæphest
i specialforbundene, bestyrelsen
skulle jo så afgive kompetencer og
beslutningsmyndighed. I alle de
store forbund er det en fuldtidslønnet leder. I nogle har man en lønnet
landstræner, der er en lus mellem to
lejre, bestyrelsen og Team Danmark,
hvis ikke alle parter var enige. Men
ansættelsen af sportschefer har
givet en kontinuitet i arbejdet,
som skiftende bestyrelser ikke kan
give det, da de oftest er med i få
år. Den nye kontinuitet høster vi
på ved OL og andre internationale
arrangementer, for der er meget
større kvalitet i elitesportsarbejdet.
Nøglen til succes, det er den bedre
organisering omkring de aktive. Og
succeskriteriet er, at opfylde de
internationale og nationale krav
til udtagelse til OL. Det kræver
en enorm indsats i forberedelse,
både sportsligt og mentalt, og
organisering af aktiviteter, som
gennemføres gnidningsløst, og også

for atletens liv udenfor stadion.
Nuvel, for at sætte størrelsen af arrangementet og kravet om planlægning
på spidsen, så vil jeg påvise at i både
mindre og i store arrangementer, er
det et krav, at der lægges udførlige
planer, som følges. Lad mig belyse
det ud fra egen erfaring fra meget
mindre arrangementer.
Jeg har haft mange poster i klubber,
forbund, medstifter af Dansk Jolleforbund, og været leder af juniorarbejde
og kapsejladschef og stævneleder, så
det kender jeg meget vel til. I fire
år fra 1994 var jeg leder af Esrum
Sø Rundt løbet 26,7 km, som jeg
lavede om efter mere end 30 års
tradition. Vi var en gruppe på fem,
der mødtes hver måned og gennemgik
kogebogens over 40 kapitler for at
forstå muligheder og bestemme spillereglerne. På dagen mødtes vi alle 90
hjælpere kl. 7. Kl. 19 havde vi spist
afsluttende middag for hjælperne.
Mere end 2.000 løbere deltog. Og om
aftenen konstaterede jeg, at jeg blot
var gået rundt, cyklet ud til nogle
specielle steder og været synlig i fald,
der blev uforudsete beslutninger, der
skulle tages. Men på intet tidspunkt
blev jeg kontaktet, for alle vidste,
hvad det gik ud på.
Fortsættes på side 12

VI HAR METTE MELGAARD PÅ HOLDET…
Både på håndboldbanen og på advokatkontoret er det sådan, at store resultater aldrig
nås uden benhårdt arbejde. Det er afgørende, at man har blik for at læse sin modstander, og man når altid længst, hvis man kender reglerne og spiller efter dem.
Måske er det ikke tilfældigt, at Mette valgte at blive jurist efter sin håndboldkarriere…
På www.dahllaw.dk kan du se meget mere om Mette og hendes 200
holdkammerater hos DAHL Advokatfirma.

Dokken 10 | 6700 Esbjerg | Tlf. 88 91 90 00
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Resultatopgørelse og budget for 2013
Resultatopgørelse 2012

Budget 2013

1. januar 2012 til 31. december 2012

1. januar 2013 til 31. december 2013

Indtægter

Indtægter
Beløb i kr.

Budget for 2012

2012

Beløb i kr.

Kontingent1

68.700,00

68.700,00

Kontingent

70.000,00

50.000,00

Tilskud DIF

50.000,00

50.000,00

Tilskud DIF

50.000,00

25.000,00

Tilskud TD

25.000,00

25.000,00

Tilskud TD

25.000,00

84.000,00

Sponsorindtægter 2

69.000,00

69.000,00

Sponsorindtægter7

72.000,00

6.000,00

Egen bet. Arrangementer3

11.900,00

11.900,00

Egen bet. Arrangementer

12.000,00

1.000,00

Renteindtægter

1.755,05

1.755,05

Renteindtægter

1.500,00

241.000,00

Indtægter i alt

226.355,05

226.355,05

Indtægter i alt

230.500,00

75.000,00

Udgifter

Udgifter

40.000,00

Årsmøde 4

55.000,00

OKD-arrangementer

5

29.578,05

29.578,05

Årsmøde8

35.000,00

70.198,02

70.198,02

OKD-arrangementer

65.000,00

60.000,00

Olympen

60.719,35

60.719,35

Olympen + ny hjemmeside9

95.000,00

50.000,00

Bestyrelse

38.779,70

38.779,70

Bestyrelse

40.000,00

5.000,00

Kontor og administration

8.287,60

8.287,60

Kontor og administration

22.000,00

OL-medlemmer strategi6

25.490,63

25.490,63

OL-medlemmer strategi10

5.000,00

251,80

251,80

Repræsentation

1.000,00

Udgifter i alt

233.305,15

233.305,15

6.000,00 Årets resultat

-6.950,10

3.000,00
235.000,00

Repræsentation

6.000,00

Udgifter i alt

247.000,00

-6950,10 Årets resultat

-16.500,00

Noter til Resultatopgørelse og budget
Note 1: Der har ultimo 2012 været afgang fra klubben p.g.a. manglende kontingentbetaling.
Note 2: Der har været en mærkbar nedgang i sponsorkredsen p.g.a. den økonomiske krise.
Note 3: Egenbetalingen er primært i.f.m. arrangementet i Hvidbjerg.
Note 4: Det blev tilstræbt at gøre Årsmødet billigere. Det lykkedes uden kvalitetsnedgang.
Note 5: Der har været en øget interesse for arrangementerne, primært Hvidbjerg, som vi havde budgetteret for lavt i første omgang.
Note 6: Bestyrelsen besluttede at øge indsatsen for at få de nye OL-deltagere med i kredsen. Der blev bl.a. produceret et
USB-stik, som alle deltagerne i London fik udleveret.
Note 7: Der er p.t. indgået sponsoraftaler for 2013 til et beløb af 72.000,- kr. Der arbejdes videre på at få yderligere et par
sponsorer, men tiden er ugunstig.
Note 8: Vi forventer flere deltagere til årsmødet end sidste år, bl.a. nogle af de nye deltagere fra London.
Note 9: Olympisk Klub har pr. 1. januar fået ny hjemmeside. Omkostningerne til udarbejdelse og oprettelse beløb sig til ca.
35.000,- kr. Den nye hjemmeside skal animere de nye OL-deltagere til at melde sig ind i klubben.
Note 10: Vi forventer ikke nye større tiltag over for nye medlemmer end de hidtidige.
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Balance
31. december 2012
Aktiver
Nordea Bank

94.887,21

Jubilæumskonto Alm. Brand

100.000,00

Driftskonto Alm. Brand

1.885,25

Tilgodehavende sponsorbidrag

4.500,00

Skyldige trykomkostninger

-8.817,81

I alt

192.454,65

Preben Kragelund
Kasserer

Avijaja Lund Järund
Formand

Nærværende regnskab har jeg gennemgået og sammenholdt med forelagte bilag og opgørelser.
Idrættens Hus, den 9. januar 2013
Hans-E. Pedersen
Revisor

Passiver
Saldo i banken pr. 1.januar 2010
Overført fra resultatopgørelsen

199.404,75
-6.950,10

I alt

192.454,65

Egenkapital ultimo 2012

192.454,65

træf i Hvidbjerg
20.-2 2 . sep t em b er 201 3
På opfordring fra flere medlemmer har bestyrelsen valgt at afholde
årets træf på Hvidbjerg Strand Camping igen i år. Der vil i år blive lagt
mere tid ind til, at man kan få tid til at nyde Hvidbjergs faciliteter.
Foreløbigt program:
fredag d. 20/9: Ankomst og indkvartering
Lørdag d. 21/9:
formiddag:

Golf v/ Niels Fredborg og Elo Tostenæs
Cykling v/ Jørgen Emil Hansen og Jørn Lund
Udflugt til fyret og Tirpitz v/ folketingsmedlem
Hans Chr. Thoning

EFtermiddag:

Til egen disposition

kl. 17:00:

Afhentet af Benny eller Bjarne Slajkjær i naturbussen, og så går turen ud i terrænet til krondyrssafari med middag i skoven. Efter hjemkomsten
fra krondyrssafari vil OKD servere natmad, bl.a.
Fanø Laks (kendt fra Noma og modtager af Børsens
fødevarepris 2011)

Endeligt program og prisen på deltagergebyret annonceres på årets
generalforsamling og i næste nr. af Olympen.
Reserver allerede nu weekenden. Der bliver rift om pladserne.
PS: Der er reserveret 10 fiskerhuse til årets træf.
Olympen - 01/2013
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MØD:

Morten Schram Rodtwitt
nyudnævnt Chef de Mission

Det er med stor fornøjelse, at vi til forårstræffet den 6. april
kan præsentere jer for Morten Schram Rodtwitt som årets
taler. Morten er nyudnævnt Chef de Mission og skal dermed
stå i spidsen for de fremtidige danske olympiske delegationer.

Mortens liv har været præget af idrætten, og han har
arbejdet både som assisterende landstræner samt
sportchef for Dansk Kano og Kajak Forbund siden
2000. I 2007 blev Morten ansat hos DIF som olympisk
konsulent og dermed Jesper Frigast’s højre hånd. En
opgave som han har løftet så flot, så han nu afløser
Jesper og er den fremtidige Chef de Mission for Danmark.
Morten har selv været kanoroer på eliteplan med en
10. plads i enerkano – 1000 m ved VM i 1998 som
bedste resultat. Morten stoppede elitekarrieren, da
han missede kvalifikationen til OL i Sydney 2000 og
blev i stedet for assisterende landstræner.

Morten er uddannet i Team Danmark og har efterfølgende læst Idrættens Trænerakademi i forbindelse
med sin trænerkarriere.
Privat er Morten gift med Camilla, som er hesteinteresseret. De har 2 børn – Nicoline på 7 og Mikkel på 12.
Familien bor i Jonstrup ved Værløse på et landsted, og
fritiden bruges med at løbe, cykle (både landevej og
MTB) sporet ligger lige uden for døren i Hareskoven.

Mortens bedste OL-oplevelse :

...og den værste :

 Andres succes – når nogle meget sympatiske og
dedikerede mennesker (både atleter, trænere og
ledere) arbejder benhårdt for et mål og det lykkes
– det at være vidne til andres succes er ekstremt
motiverende og glædeligt.

 Athen 2004 – jeg er med som team leder for kajak, hvor
vi deltager med Mads Kongsgaard og Lasse Nielsen
i toer kajak. Ingenting lykkes og vi underpræsterer
enormt og er dybt skuffede og frustrerede.

 Kajak sølvmedaljen i 2008
 Alle 3 romedaljer fra London.

Olympen - 01/2013
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Årsberetning 2012
Et tilbageblik over åre t, der er gåe t
Efter sidste generalforsamling i 2012
var det en bestyrelse med flere helt
nye bestyrelsesmedlemmer, som jeg
blev formand for. Vi fik Henning
Lynge og Susanne Ward som de
helt nye bestyrelsesmedlemmer
og så Preben Kragelund på kassererposten. En rigtig spændende
sammensætning med nye friske
kræfter kombineret med de ældre
med erfaring og tyngde.
Med et OL i London lige om hjørnet
var vi nødt til at smøge ærmerne op
med det samme, og vores fokus var
naturligt nok på det forestående OL
og de opgaver og muligheder, der
var i den forbindelse. Bestyrelsen
havde et fælles ønske om at signalere
de værdier, der er karakteristiske
for klubben – fællesskab og OLhistorie – men vi ønskede også at
signalere noget fornyelse og nå
frem med budskabet om, at OKD
også er for de yngre.
I forbindelse med OL i London 2012
fik vi udarbejdet en ny ”Velkommen
i Klubben” – folder, som vi synes
signalerer noget moderne og ungt.
Den blev udleveret til alle atleterne
ved et OL-seminar i slutningen af

juni måned, hvor jeg deltog og i
øvrigt fik taletid under middagen.
Jeg fortalte selvfølgelig om alle
fortræf-felighederne ved at være
medlem af OKD og ikke mindst det
fællesskab, vi har så stor fornøjelse
af på tværs af alle idrætsgrene.
OL blev jo en fantastisk begivenhed og med mange flotte danske
resultater, som vi kan være stolte
af. Da de danske atleter vendte
retur fra OL i London, var OKD også
repræsenteret ved ”Velkommenhjem-receptionen” på Hotel Hilton
ved lufthavnen.
Da de danske OL-deltagere havde
været hjemme i en 3 ugers tid og
sundet sig lidt ovenpå alle OLoplevelserne sendte vi dem en
”Velkommen-hjem-gave” i form af
et USB-stik med OKD logo på. På
USB –stikket var der diverse relevant
information om klubben, samt en
invitation til forårstræffet.
Vi har i bestyrelsen mærket en øget
aktivitet omkring klubben i forbindelse med OL, og dette bl.a. på de
sociale medier – særligt facebook,
hvor vi nu er oppe på 252 medlemmer.

I efteråret har OKD afholdt/deltaget
i følgende arrangementer.
•
•
•
•
•
•

Roning Crawl på Bagsværd Sø
Copenhagen Atletic Games
Post DK Rundt
HOT Cup MTB i Tisvilde Hegn
Efterårstræf i Hvidbjerg
Spinning på Etensor cykler i
Hillerød

I den forbindelse vil jeg gerne på
bestyrelsen vegne takke alle dem,
der har ydet en ekstra indsats for
at arrangementerne kunne blive til
noget. Det betyder meget for os, at
klubbens medlemmer - selvom de
ikke er i bestyrelsen - deltager aktivt
med enkeltstående arrangementer,
hvad enten det er at stå for hele
eller dele af et arrangement, skrive
om det efterfølgende til Olympen,
tage billeder osv. TAK.
Som et led i vores ønske om at
være en ”moderne klub”, besluttede
bestyrelsen sig for, at vi skulle have
en ny hjemmeside. Dels var den
tidligere vanskelig at opdatere og
vi ønskede også et mere moderne
”look”. Det har været et stort arbejde
for tovholderne, men jeg synes, at

pk@kyhldesign.dk
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det er lykkedes rigtig godt, og jeg
er super stolt over den nye flotte
hjemmeside.
Midt i juleforberedelserne i december
måned fik vi mulighed for at se en
Olympisk udstilling i Idrættens Hus i
forbindelse med Preben Kristensen’s
75 års fødselsdag. Flere af OKD’s
medlemmer var med til at stille
op, og det var super interessant
og flot med mange spændende effekter. Hvornår får vi det Olympiske
Museum i DK ???
Så blev det 2013 og vi er nu i gang
med forberedelserne til forårstræffet, ligesom vi har flere aktiviteter
på programmet.
•
•
•

DM i indendørs roning
6 dages Løb
Forårstræf/generalforsamling
den 6. april 2013

Økonomi er jo en væsentlig faktor
i en forening som vores. I disse
”krisetider” er det naturligvis også
et vigtigt punkt for OKD. Hos OKD
har vi lagt vægt på at afholde og
deltage i adskillige arrangementer,
og det er naturligvis ikke gratis

2013

at afholde disse. Derfor vil jeg
benytte lejligheden til her at sige
tak til Danmarks Idræts-Forbund og
TEAM DANMARK for deres fortsatte
støtte til klubbens arbejde. Uden
den økonomiske støtte kunne klubben ikke fortsætte med aktiviteter
i samme omfang.
Takken gælder ligeledes til OKDs
sponsorer - både de sponsorer der
har hjulpet os de seneste år og de
nytilkomne. Vi er meget glade for,
at I støtter os i arbejdet med at
samle ”olympianere” på tværs af
årgange og idrætsgrene.
Jeg vil gerne opfordre jer alle – ung
som gammel - til at deltage til
forårstræffet, også selvom I ikke
har deltaget før og er usikre på, om
der nu er nogen, man kender. Alle
bliver super godt modtaget og falder
ind i fællesskabet, og programmet
er spændende, se mere herom i
Olympen. Glæder mig til at se jer.
Avi Lund Järund

... til fordel for
2013
30. - 31. august og 1. september
Olympen - 01/2013
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Fortsat fra side 5

Det er derfor min egen erfaring, der
gør, at jeg forstår det kæmpe arbejde,
der er i DIF Elite, i Team Danmark,
i IOC, i den engelske organisation
for at få OL i London til at blive
gennemført gnidningsfrit. Det er et
superflot arbejde af hele den samlede
organisation.
Har vi et eksempel på en forandring
i måden at arbejde på i dansk idræt?
Ja, jeg vil nævne skytteunionen. De
har atleter i flugtskydning, pistolskydning og riffelskydning – mænd
og kvinder. De havde en indbyrdes
konkurrencesituation, rent ud sagt
jalousi. De havde stærke personer
og traditioner fra langt tilbage i
tiden, der gjorde det svært at ko-

ordinere ressourcerne til deltagelse
i EM, VM, så resultaterne udeblev.
Team Danmark havde i mange år
problemer med at få dem til at forstå
situationen og mulighederne. Nu
har de en sportschef, en svensk, en
kvinde, Linda Andersson, der har
formået at koordinere indsatsen på
tværs. Og for første gang i mange år
har de opnået resultater. De var en
gruppe på fem deltagere i London
mod tidligere kun en, de skød sig til
en medalje, og en skytte manglede
½ mm fra plettet til at komme i
finalen. Det blev resultatet af en
flot indsats over flere år.
Nuvel, det eksempel leder så til
spørgsmålet: Kvinder som ledere?
Vi har en fantastisk uudnyttet res-

source i kvinder. Vi har underskud
af kvinder i idrætsorganisationen.
Vi er ikke gode nok til at fastholde
dem, der er aktive. Det er mange
ressourcer, det er megen knowhow,
der forsvinder, når familie, karriere,
hus, og alt muligt andet tager tiden,
og de forsvinder ud af sporten. Kan
vi finde nogle måder at arbejde, hvor
deres evner kommer i spil, så vil vi
alle – kvinderne og sporten – vinde.
En blandt mange måder er, at skabe
fleksibilitet i tidsplanerne. Vi har
også et andet problem, kvinderne
melder ikke sig selv som trænere,
ledere osv. Elitekvindernes normalsvar er: Vi stiller ikke selv op,
men vi vil gerne være med, hvis vi
bliver spurgt. Og de vil meget gerne

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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GOLF
i TIKØB
Fredag den 31. maj kl. 14 til 17

byder Olympisk Klub Danmark på
en introduktion for ikke-kendere
og et spil for kendere i golf.

vide hvad kravene er, tidsforbrug,
tidspunkter, så vil mange gerne
være med. De vil gerne være med
til noget konkret, leder af et hold,
men de vil ikke være med til det
mere diffuse som bestyrelsesarbejde, det tiltaler ikke mange. De
faste overskuelige rammer passer
bedst, så man kan tilrettelægge
dagligdagen. Så bliver det meget
nemmere at sige ja. Vi har et stort
potentiale i at fastholde kvinderne
i idrætten.
Noget andet er, at den internationale konkurrence ikke er altid
lige så hård blandt kvinder som
blandt mænd. Det kan betyde, at
vejen til tops til medaljerne er
lettere. Det er også et incitament.
Men det er stadig svært at få dem
med senere i livet.
Bliver elitesportsfolk gode ledere?
Marie Overbye, der var medlem af
Olympisk Klub Danmarks bestyrelse
i flere år, og deltog som Triathlet
i Sidney 2000, afsluttede sin kandidatuddannelse på Københavns
Universitet med en redegørelse
(populariseret) om ”Bliver elitesportsfolk ledere?” Ledere betyder
her både ledere i erhvervslivet og
i sportsverdenen. Vi kan tænke på
tennisspilleren Jan Leschly, der
Olympen - 01/2013

var i Wimbledonfinale flere gange
i begyndelsen af 1960’erne, som
blev øverste chef for nogle af verdens største medicinalfirmaer og
bestyrelsesmedlem hos A.P. Møller.
Men vi kan ikke generalisere ud fra
enkeltstående tilfælde. Men er det
realistisk at tro, at elitesportsfolk
normalt når derop?
Ups, her bliver jeg nødt til at
sondre. Mellem de snotforkælede
velbetalte fodboldspillere, der ikke
selv kan, men som får deres støvler
vasket og pudset af assistenter,
og så for eksempel de sejlere, der
selv organiserer alt, udstyr - nyt
og vedligeholdelse, deltagelse i
konkurrence, rejseplanlægning,
transport med båden efter bilen
til Gardasøen mv. De har selv styr
på alt, for ellers fungerer det ikke
for dem. Men vi har ikke noget
oplagt for, at de bliver bedre
ledere, men de har bevist at de
kan organisere sig selv, og det
tiltaler virksomhederne.
Af: Carl Christian Lassen

Det finder sted på Tikøb Golf Klubs
bane, der er højt berømmet af alle
deltagere i de tidligere arrangementer, smuk, svær, hyggelig, se www.
tikob-golf.dk, hvor der også er kort.
Golf er blevet meget mere interessant
for os, nu hvor sporten er på det
olympiske program i Rio de Janeiro
i 2016. Lige nu spiller de professionelle Europa Tour i Mellem Østen
og vores unge supertalent Thorbjørn
Olesen nåede en anden plads den
20. januar efter fire dages spil, vi
har en rigtig god gruppe spillere.
Da TV gentog et slag i ’slow motion’
kunne vi se en koncentration og en
udførelse uden lige, og ikke mindste en fantastisk rotation af hele
kroppen uden at hovedet bevægede
sig, det er noget af det, der skal
til, når man skal nå langt i golf.
Kommentatoren sagde begejstret,
at når man studerer Thorbjørns slag,
så kan man forstå at golf er en sport
og ikke blot et spil.
Kom med. Ring/SMS 21756828
eller mail cc.lassen@webspeed.dk
De bedste hilsener
Carl Christian Lassen
Sejlads 1964
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Olympisk Klub Danmarks
bestyrelse 2013
Formand
Avijaja Lund Jaründ
avijaja.jarund@gmail.com
Valgår: 2013

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

Næstformand
Sarah Lauritzen
sarah@haubro.nu
Valgår: 2014

Bestyrelsesmedlem
Susanne Ward
ward470@yahoo.dk
Valgår: 2014

Kasserer
Preben Kragelund
pkr@scanbee.dk
Valgår: 2014

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

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

Bestyrelsesmedlem
Michael Durbahn
michael@durbahn.dk
Valgår: 2013

Oplevelser for alle

14

Olympen - 01/2013

Olympen
Marts 2013

Redaktion:
Jesper Pilegaard

Udgives af:
Olympisk Klub Danmark
- for tidligere OL deltagere
Ansv. redaktør:
Avijaja Lund Jaründ

Layout mm.:
Peter Emil Munch Jørgensen
(www.peteremil.dk)

Fotos:
Hvor andet ikke er anført er
det Jørn Lund og Gerd
Larsen

Tryk:
Hellbrandt Trykcenter

Deadline for næste nr.:
15. maj 2013
Indlæg sendes til:
Jesper Pilegaard
pilegaard.jesper@gmail.com

Synspunkterne i artiklerne
dækker ikke nødvendigvis
klubbens opfattelse, men
bringes på forfatterens eget
ansvar.

Oplag:
500 stk.

Vi ønsker tillykke
Februar 2013
17. februar
Ole Højlund
Marts 2013
15. marts

Cykling

70 år

Hans M. Fogh	Sejlsport 75 år

April 2013
14. april
Ivan Kemmitz
Fægtning 70 år
15. april
Pernille P. Jensen	Svømning 40 år
17. april
Kenneth Carlsen
Tennis
40 år
28. april	Svend Carlsen	Skisport 75 år
Maj 2013
15. maj
26. maj

Anne Lolk Thomsen	Roning
Poul Justesen	Roning

Juni 2013
18. juni	Malene Krause

Curling

30 år
80 år
50 år

Rettelse:
Vi beklager, at vi i forrige nummer af Olympen, ønskede Britt Raaby
(svømning 1996) tillykke med hendes 75 års fødselsdag.
Hvis dette havde været tilfældet, må man sige at det var umanerlig flot
klaret af Britt at deltage ved OL i en alder af 59 år!
Kære Britt, undskyld og vi håber du havde en god fødselsdag og tillykke
med de 35 år!
Olympen - 01/2013
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Hold dig opdateret om kommende arrangementer
på www.olympiskklub.dk

Kommende arrangementer
6. april 2013

Forårstræf med generalforsamling
31. maj 2013

Golf i Tikøb
14. september 2013

MTB Hot Cup i Tisvilde
21.-22. september 2013

Hvidbjerg
Ovennævnte er de arrangementer, der foreløbigt er planlagt. Der kommer løbende nye
arrangementer til, så husk også at følge med på OKD’s hjemmeside og på facebook.

Olympisk Klub Danmark
Idrættens Hus • Brøndby Stadion 20 • 2605 Brøndby
Mail: info@olympiskklub.dk • www.olympiskklub.dk
Bankkonto: Regnr.: 2232 Konto nr.: 8974620171

