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Så blev der igen afholdt Årsmøde med generalforsamling og efterføl-
gende forårstræf. Det var set i mine øjne næsten ”som det plejer”. Som 
noget nyt havde OL- trænere, -fysiologer og -ledere mulighed for at del-
tage efter ændringerne af vores vedtægter ved sidste generalforsamling.

Vi var i bestyrelsen spændte på at se, hvor mange der ville benytte sig 
af den mulighed. Desværre var det kun en enkelt tidligere træner, nemlig 
svømmetræneren Benny Pedersen, som deltog ved OL i Los Angeles i 
1984. Jeg havde selv fornøjelsen at sidde ved samme bord som Benny, 
og det virkede som om, han havde en skøn aften og besluttede da også 
allerede at tilmelde sig efterårstræffet i Blåvand. Så alle trænere og 
ledere – kom glad til vores arrangementer.

Vi havde også fornøjelsen at høre vores nye Chef de Mission, Morten 
Schramm Rodtwitt omkring hans overvejelser om den forholdsvis nye 
udnævnelse. Det er jo noget ganske særligt, når man er den eneste af  
”slagsen” i hele Danmark, også selvom Morten har været i god ”mester-
lære” hos Jesper Frigast i en del år efterhånden. 

Det var rigtigt spændende at høre hans tanker om fremtiden og Danmark 
i OL-sammenhænge, og ikke mindst de kommende olympiske lege i 
henholdsvis Sochi og i Rio, hvor planlægningen jo er i fuld gang. Lige 
netop i de dage blev det også afgjort, at Danmark i hvert fald stiller 
med både et dame- og herrehold i curling til vinter OL i Sochi. Det er 
vigtigt for Danmark med deltagelse til vinter OL og også helst med 
mange flere deltagere, men vi ved jo, at det er svært. Men det glæder 
mit gamle ”curling-hjerte”, at vi i hvert fald både har et dame- og et 
herrehold med.

I slutningen af april var jeg med hele familien på storbyferie i Berlin – 
fantastisk by og historie. Vi besøgte naturligvis det Olympiske Stadion, 
hvilket var en storslået og mægtig oplevelse. Hvor er det bare flot… 
Man kunne virkelig føle, storheden, suset og stemningen, og jeg kan kun 
anbefale jer at se det, hvis jeres vej falder forbi Berlin, det er absolut 
turen værd og sikken en historie…

Ellers vil jeg blot ønske alle olympianere en rigtig god sommer.

Avijaja Lund Järund  - Formand OKD

Læs referat fra generalforsamlingen på side 10 
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OL-Lederens OPLeveLser   
– min samtale med Jesper Frigast

Jesper: Oplevelserne, hvad er det 
største? 

Sidney og London. De mindede lidt 
om hinanden, stemningen, ram-
merne omkring det, den olympiske 
ånd. Det ydre forhold, dvs. ste-
det og befolkning, de frivilliges 
engagement. De indre forhold i 
truppen, dvs. holdet, holdånden, 
forskellighederne i sportsgrene til 
trods, og i størrelse af grupper, vi 
havde fra et hold med en atlet og en 
træner, til håndboldholdene med 30 
atleter og 10 trænere mv. Oplevelsen 
af, at som dagene gik, så voksede 
hele truppens holdfornemmelse. 
Man mødtes på kryds og tværs af 
discipliner, alder, funktioner. Man 
fulgte de andre atleter i deres 
konkurrence, men det største var 
oplevelserne af udviklingen på det 
menneskelige plan. 

Som OL teknokrat med 10 OL bag 

mig, så ved jeg kan vi alt det 
administrative, logistiske, tøj, 
tilknyttede gæster, være værter 
for gæster osv., men oplevelsen af 
udviklingen på det menneskelige 
plan, det va det største. Man får fæl-
les oplevelser, man griner, græder, 
jubler sammen. Men man får også 
den ikke så fornøjelige oplevelse 
af at det slutter og man kommer 
hjem, truppen bliver spredt for alle 
vinde, og nogle endda til en tom 
lejlighed, hvor man er alene med 
et kæmpebatteri af oplevelser, der 
stænges inde, det er hårdt. Også 
det, at man har været isoleret i 
en tidslomme, afskærmet for alt 
udenfor, og nu står man alene og 
ser, at verden udenfor har bevæget 
sig imens.

Og hvad efter OL? 

Det med at huske vore helte, det 
er vi ikke gode til i Danmark. I 

vores samfund har vi desværre et 
ordsprog. ’Ude af øje, ude af sind’. 
Det gælder idrætsfolk, erhvervsfolk, 
kunstnere mv.. Der er en stor forskel, 
det gælder absolut ikke i landene 
omkring os, eller de andre mange 
lande, i USA forgudes de hele li-
vet. OL deltagelse åbner døre, men 
eliteidrætsfolk underspiller det. De 
vil ikke kun være kendt for at være 
sportsmand, OL deltager, endsige 
OL medaljevinder, men de kunne 
godt vise det mere. Skal man søge 
job, så spotter virksomhederne det 
straks og det giver fordele, det åbner 
døre til ansættelsessamtaler. Det 
dokumenterer, at man står for noget 
særligt i talent, vilje, planlægning, 
målrettethed, ydeevne mm.. Men kun 
få formår at udnytte det. De fleste 
udnytter ikke det til at fortælle det 
om sig selv.

 
 

Jesper: Hvad er din mest markante 
A’Ha oplevelse? 

Det er en svært at svare på, for jeg 
har tilbragt min tid i den admini-
strative verden i OL byen. Jeg har 
ikke besøgt så mange aktiviteter, så 
på den front har Preben Kragelund 
og andre meget bedre historier at 
fortælle. 

Men alligevel kan jeg pege på en: 
Det internationale projekt, her kan 
jeg sige A’Ha, der er i virkeligheden 
mange flere ligheder end forskelle 
mellem delegationerne. Det hjælper 
naturligvis, at IOC udgiver meget, 
meget detaljerede instrukser og en 
håndbog – på engelsk uanset værts-
land, for så har alle delegationerne 
de samme spilleregler. Den styrke 
for gennemførelsen af et OL, der 
findes det sæt forordninger, det 
giver mig en A’Ha oplevelse. To 
andre er eksempler, det er forskellen 
på Sommer OL og Vinter OL. Om 
vinteren er der meget bedre tid 
om vinteren til at være sammen 
med holdet og hygge sig. 

Erfaringen fra Atlanta blev, at det 
er pinedød nødvendigt, at vi har 
en fast OL ledelse og organisation 
til planlægning og en fast repræ-
sentation. Jeg tiltrådte i DIF efter 
Atlanta, men jeg havde indsigten 

efter flere år i Team Danmark. Nu 
har jeg rutinen!

Jesper, skuffelse? 

Igen et svært at udpege, for jeg 
ser tilbage med glæde på alle OL. 
Jeg glædes over at vi er blevet 
bedre på alle punkter, sportsligt 
og ledelsesmæssigt. 

Men en skuffelse vil jeg dog frem-
hæve: 49’ historien i Beijing. Det 
at Italien og Spanien ankede den 
internationale sejlsportsjurys af-
gørelse om Guldmedalje til Jonas 
Warrer og Martin Kirketerp til CAS. 
(Se Olympen nr. 1 fra 2009 har 
historien. Den kan også læses på 
www.olympiskklub.dk.) De to lande 
var vindere af Sølv og Bronze, de 
accepterede ikke kendelsen, for 
hvis blev den underkendt, så ville 
de rykke op. Jeg sad overfor mine 
kolleger ved CAS forhandlingerne, 
de hilste ikke, de kiggede ned i 
bordet, det var meget underligt, 
da vi altid havde haft gode sam-
arbejdsrelationer. De var sikkert 
flove over det, og jeg var skuffet 
over mangelen på Fail Play, og blev 
lettet da afgørelsen blev truffet. 

Desto mere glad blev jeg for det 
tyske holds indstilling og impo-
neret over deres afvisning af at 

deltage i anken, selvom de ville 
vinde Bronze, hvis Jonas og Martin 
måtte aflevere Guldmedaljen. Den 
tyske Chef de Mission afviste at gå 
med i anken trods pres hjemmefra. 
Italien og Spanien plæderede for 
at alle deltagere ønskede at anke, 
men jeg havde et underskrevet brev 
fra tyskerne. De ikke ville være med 
til det, for Jonas og Martin havde 
demonstreret, at de var de bedste 
under hele OL, i alle sejladser. Den 
tyske holdning er igen et eksempel 
på den olympiske ånd og fair play 
holdning.

Jesper: Olympisk Klub Danmarks rolle 
i OL bevægelsen, hvad mener du? 

Samlingssted for Olympianere, hvor 
man har lov til at mindes og fortælle 
sin historie uden at blive afbrudt 
af familie og venner med, ja, ja, 
den har vi hørt. 

Meningsdannere for DIF, Team 
Danmark, politikere med ståsted 
i erfaring og historie.

’Hvis man ikke kender historien, så 
gentager man fejlene fra fortiden’, 
har en vis mand sagt.

Carl Christian Lassen

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 mod-
stander, 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



Hvornår har du sidst fået 
tjekket dine forsikringer?
Ring til os på 33 30 60 00 og lad os gennemgå dine forsikringer og se, 
om vi kan matche dine nuværende vilkår - eller gøre det endnu bedre.

2013
30. - 31. august og 1. september

... til fordel for

76 Olympen - 02/2013 Olympen - 02/2013

Husk at alle medlemmer af Olympisk Klub danmark har 
mulighed for at købe sportstøj m.m. direkte på Craftshop.
dk og få broderet/trykt vores flotte logo på tøjet. 

Deadlines for broderi og tryk er hver den 1. januar, 1. april, 
1. juli og 1. oktober – så skynd dig at bestil, hvis du skal 
have noget tøj med nu. 

Brugernavn og password fås ved henvendelse til Michael 
Durbahn på mail michael@durbahn.dk.

Husk at tilmelde dig efterårstræf i Blåvand den 21.-22. 
september. Der er rift om pladserne og indtil nu er vi over 
30 deltagere, så der er ikke så mange pladser igen. 

Tilmelding skal ske til Jørn Lund på mail cykellund@gmail.
com eller Jørgen Emil på mail jemilh@hotmail.com. 

Det er en ”fest” at være med både for ung og gammel 

CRAFTSHOP.DKHUSK at tilmelde dig

efterårStræf 
i Blåvand

21. -2 2 .  S e p t e m B e r  2 01 3
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En ildsjæl, der bygger bro mellem 
finansverdenens mørke jakkesæt 
og boldbanernes korte bukser, har 
netop rundet et skarpt hjørne. 
Claus Bodenhoff, der gennem livet 
har fyldt tilværelsen med bl.a. 
fodbold og håndbold og kombi-
neret passionen for sport med en 
erhvervskarriere, fyldte 60 år den 
8. maj 2013. 

Claus Bodenhoff, commercial 
sponsorship & event manager hos 
kapitalforvalteren Sparinvest, har 
gennem det meste af sit arbejdsliv 
haft sporten i blodet. Både i dag, 
hvor han er ansvarlig for Sparinve-
sts sponsorat i Bundesliga-klubben 
Flensburg-Handewitt, og tidligere 
som bl.a. administrationschef i 
Københavns Boldspil Union og 
formuerådgiver for danske sports-
stjerner. Herudover har Claus f.eks. 
også slået sine folder med fod-
boldstjerner som Laudrup-brødrene 
på det legendariske Stjernehold 

og Showstars. En mand, der 
derfor både er velbevandret 
i dansk sportsliv – og som 
ganske bemærkelsesværdigt 
med succes har formået at 
kombinere sin passion for 
sport med sin bankbaggrund.

FOdbOLden bLev 
startsKuddet
Sportsligt er det især fod-
bolden, der altid har stået 
Claus’ hjerte nær. Sin egen 
fodboldopdragelse fik han i KB, 
og netop hans store interesse for 
fodbold er faktisk grundstenen for 
hans atypiske karriereforløb. Efter en 
løbebane i bankverdenen i sine unge 
år, hvorfra han som ung bankelev 
startede sin finanskarriere i 1972, 
var det nemlig fodbolden, der førte 
hans veje mod KBU i 1988. Her fik 
Claus etableret et stort netværk 
i sportens verden gennem mere 
end ti år, hvilket også kom ham 
til stor nytte, da han i 1998 gjorde 

sit første stop hos Sparinvest. 
Her var han frem til 2003 år bl.a. 
ansvarlig for kapitalforvalterens 
”sportskoncept”. I den funktion 
rådgav han nuværende og tidligere 
sportsstjerner om formuepleje og 
investering, og dermed kunne han 
for alvor kombinere sine to store 
interesser – sport og finans.

Claus har gennem hele sit voksenliv 
således haft både finanssektoren 
og sporten tæt inde på livet. Hans 
bankuddannelse har bragt ham vidt 

omkring i finanssektoren, og han har 
i årenes løb haft sin gang i diverse 
banker så forskellige steder som fra 
Varde til Grønland. Efter et ophold 
som sponsor- og marketingansvarlig 
i Eik Bank fra 2003-2009, hvor han 
bl.a. var dybt involveret i sponsoratet 
af den amagerkanske fodboldsatsning 
FC Amager, er han nu tilbage i de 
vante rammer i Sparinvest. Og her 
bygger han på ny bro mellem sport 
og finansverdenen. Denne gang 
er det dog ikke fodbolden, men 
håndbolden der er hans drivkraft.

reJser Landet tyndt i 
sPOrtens navn
Som hovedansvarlig for Sparinvests 
sponsorat af Flensburg-Handewitt 
siden 2009 er Claus i dag også dybt 
involveret i den nordtyske storklub. 
Og passionen giver mange timer på 

landevejen, for Claus er fast inventar 
til alle klubbens hjemmekampe, 
hvor han bruger stor energi på at 
sikre, at Sparinvests VIP-gæster 
til kampene får en mindeværdig 
aften – hver gang. Og på trods 
af det hårde slid klager han ikke. 
Tværtimod, for han er firmaets mand, 
som gerne tilsidesætter sig selv for 
at tjene kunderne. 

I sin erhvervskarriere har det også 
altid været kundernes behov, der 
har været hans drive. Det gjaldt 
ikke mindst, i den periode hvor han 
rådgav om investering til danske 
sportsfolk. For Claus var kombina-
tionen af snusfornuftig investering 
og sportsfolk den perfekte måde at 
kombinere arbejde og passion på. 
Og det er det stadig i dag, hvor han 
hver eneste dag fletter grenene fra 

sportens verden ind i sin travle 
hverdag i en hektisk finansverden. 
Og på trods af, at endnu er skarpt 
hjørne snart rundes, er passionen 
og engagementet stadig lige så 
som udtalt altid.

Når Sparinvest og Claus Bodenhoff 
har indgået sponsoraftale med Olym-
pisk Klub Danmark skyldes det da 
også Claus’ kærlighed til topsporten 
og så det faktum, at Sparinvest har 
en særlig kompetence i forbindelse 
med rådgivning af de atleter, som 
via idrætten har skabt sig en formue 
som jo helst skulle forrente sig og 
gøre atleten økonomisk uafhængig 
senere i livet.

Om sParinvest

SPARINVEST BLEV ETABLERET SOM DANMARKS FøRSTE BøRSNOTEREDE INVESTERINGSFORENING I 1968

I DAG FORVALTER SPARINVEST EN SAMLET KAPITAL På CA. 65 MIA. KR. OG UDByDER LANGSIGTEDE 
INVESTERINGSPRODUKTER I 16 EUROPæISKE LANDE.

SPARINVESTS KERNEKOMPETENCE ER LANGSIGTET INVESTERING, HVOR DET HANDLER OM AT OPNå ET 
FORNUFTIGT RESULTAT UDEN AT PåTAGE SIG FOR STOR RISIKO.

HAR BL.A. SIDDET I BESTyRELSEN I GUNNAR NU FONDEN SAMMEN MED BL.A. PREBEN KRAGELUND 
OG HARALD NIELSEN

Om CLaus bOdenHOFF

FøDT DEN 8. MAJ 1953 I FREDERIKSBERG

STILLINGER I F.EKS. VARDE BANK, GRøNLANDSBANKEN, 
KBU, EIK BANK OG SPARINVEST

HAR SIDEN 2009 STåET I SPIDSEN FOR SPARINVESTS 
TySKE SPONSORSATSNING I FLENSBORG

PASSIONERET SPORTSFAN MED EN BRED KONTAKTFLADE 
I SPORTENS VERDEN, HERUNDER OLyMPISKE DELTAGERE.

HAR BL.A. SIDDET I BESTyRELSEN I GUNNAR NU 
FONDEN SAMMEN MED BL.A. PREBEN KRAGELUND 
OG HARALD NIELSEN

POrtræt: 

 60 

år
 

med sport i blodet

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 



generalforsamling  
6. april 2013 – referat

Forårstræffet indledtes med den 
olympiske hymne, Avi bød velkom-
men og takkede alle for at møde 
op. Avi bad os mindes de, i løbet 
af året, afdøde medlemmer, som 
vi kender til: Børge Hougaard, 
Roning 1948; Vagn Andersen, 
Skydning 1972 og mangeårig 
revisor for os; Finn Pedersen, Ro-
ning 1948; Jesper Guldbrandsen, 
Hockey 1960.

iFøLge dagsOrdenen:
PKt. 1. vaLg aF dirigent.

Jørn Lund blev foreslået og valgt. 
Jørn erklærede generalforsamlingen 
indkaldt i overensstemmelse med 
vedtægterne og hermed lovlig.

PKt. 2. bestyreLsens beretning.

Beretningen er skrevet i Olympen 
nr. 01/2013.

Avi gennemgik den og havde en 
enkelt tilføjelse:

Vi går nu en spændende tid i møde, 
vi får ny Chef de Mission, Morten 
Schramm Rodtwitt, som kommer og 
fortæller efter generalforsamlingen. 
Vi har en række gode arrangementer 
i kalenderen. Den 22. november 2014 
har klubben eksisteret i 25 år, hvilket 
vi vil fejre med et brag, vi har derfor 
nedsat en jubilæumsgruppe med 
repræsentanter fra både Sjælland 
og Jylland, vi glæder os til det, 
de finder på.

PKt. 3. regnsKab Og budget

Resultatopgørelse 2012 og budget 
for 2013 var omdelt til årsmødets 
deltagere samt offentliggjort al-
lerede i OLyMPEN nr. 01/2013 med 
noter til både opgørelse og budget.

Preben Kragelund gennemgik såvel 
resultatet for 2012 som budgettet 
med de kommentarer, der måtte 
være udover noterne, bl.a. at der 
var restancer for kontingentbetaling 

for ca. 20 olympianere i 2012, som 
herefter ikke blev betragtet som 
medlemmer længere, eftersom de 
var rykket 2 gange.

Om budgettet for 2013 noterede 
Preben Kragelund, at der blev bud-
getteret med et underskud på ca. 
kr. 16.500,-, hvoraf alene den nye 
flotte hjemmeside ville koste kr. 
35.000,-. Der er råd til det anførte 
Preben Kragelund.

Generalfosamlingen godkendte 
herefter regnskabet 2012 og tog 
budgettet for 2013 til efterretning.

KOmmentarer:

Budgettet gav anledning til nogle 
drøftelser, herunder forslag til hvor-
dan nye medlemmer kunne tiltræk-
kes.  Der blev også spurgt til vores 
”søsterklubber” i vores nabolande, 
hvordan disse er organiseret samt 
til økonomien i disse. Bestyrelsen 
gennemgår forslag samt spørgsmål 
på førstkommende bestyrelsesmøde.

PKt. 4. indKOmne FOrsLag.

Der er ikke modtaget forslag fra 
medlemmerne.

PKt. 5. FastsætteLse aF KOntingent.

Kontingentet ændres ikke for 2013.

PKt. 6. vaLg aF medLemmer tiL besty-

reLsen.

Bestyrelsesmedlemmerne som var 
på valg, ref. Mødeindkaldelsen, blev 
genvalgt til bestyrelsen i Olympisk 
Klub.

PKt. 7. vaLg aF revisOr Og revisOrsuP-

PLeant.

Hans-Erik Pedersen og Jørn Lund 
blev valgt.

PKt. 8. eventueLt.

Hasse Persson indvendte, at be-
styrelsens medlemmer skal opfylde 

betingelserne i vedtægterne, hvor 
der skelnes mellem ordinære medlem-
mer og ekstraordinære medlemmer. 
Indvendingen gav anledning til 
nogen udveksling af synspunkter 
om fortolkning af vedtægterne, 
hvilket til sidst fik dirigenten til at 
anmode bestyrelsen til at afklare 
synspunkterne med Hasse.

Jesper Pilegaard, som redaktør af 
Olympen, ærgrede sig over at den 
nye hjemmeside kun rummer de 
seneste numre af Olympen, man 
savner historik og minder.

Niels Holst-Sørensen orienterede om 
relationerne til de internationale 
organisationers samarbejde, og at 
IOC og WOA vil arbejde tættere 
sammen. Avi replicerede, at hun 
flere gang havde søgt kontakt til 
WOA bl.a. omkring opdatering af 
oplysningerne omkring OKD, dog 
uden resultat. Under OL i London 
fandt der forskellige arrangemen-
ter sted i WOA regi, men WOA’s 
Reunioncentre var meget svære at 
finde, og de udmeldte steder var 
umiddelbart tomme, hvilket Grith 
Ejstrup bekræftede da hun uden 
held havde søgt efter stederne i 
London. 

Preben Kristensen fortalte om vores 
samling af OL relikvier.

aFsLutning.

Deltagerne opfordres til også at møde 
ved Olympisk Klubs arrangementer, 
der er beskrevet i Olympen.

Dirigenten afsluttede generalfor-
samlingen.

Avi takkede deltagerne for deres 
fremmøde.
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Antal træningstimer pr. uge:

METTE 
JACOBSEN

13Olympen - 02/2013

Profil: mette Jacobsen
navn: Mette Jacobsen 
Født: 24. marts 1973 
KLub: Nakskov, Farum og Esbjerg 
idrætsgren: Svømning

OL-deLtageLse, PLaCering:
88-92-96-00 og 04, i finalen hver 
gang.

bedste OPLeveLse ved OL:
Tror faktisk det var OL 88 som helhed 
da det hele var så overvældende 
første gang.

værste OPLeveLse ved OL:
88-92-96-00 og 04, i finalen hver 
gang.

antaL træningstimer Pr. uge:
Dengang 25-30 timer, i dag 7 timer.

sPOrtsLige styrKer: Høj trænings-
moral og selvmotiveret.

sPOrtsLige svagHeder: 
For tilbageholdende, for ydmyg.

HvOr KOmmer dine værste  
KOnKurrenter Fra: 
Australien, USA, Kina (og tidligere DDR).

JOb/uddanneLse
Fysioterapeut og svømmetræner.

FamiLie
Gift med Kim og har to børn, Alberte på 
3 og Amanda på 5 år.

 

Livret
Det meste, bare det er lavet med gode 
råvarer og er økologisk.

Fritidsinteresser
Min familie og venner, god mad og så 
skal jeg helst motionere lidt hver dag 
(mest løb i skoven).

Hvad ved vi iKKe Om dig?
?? der er sikkert meget....
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Deadline for næste nr.:
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Indlæg sendes til:  
Jesper Pilegaard
pilegaard.jesper@gmail.com 

vi ønsker tillykke
Juli 2013
1. juli  Jesper Skak Faurschou Atletik 30 år
5. juli  Grith Ejstrup Atletik 60 år
16. juli Ole David Jensen Atletik 70 år
23. juli Jens Hareskov Lucz Skydning 50 år
23. juli Thomas Ebert Roning 40 år
24. juli Carsten Mogensen Badminton 30 år

august 2013
2. august Berit Kristensen Håndbold 30 år
12. august Annemarie Knudsen Atletik 90 år
17. august Poul Erik Frandsen Boksning 60 år
27. august Frederik L. Nielsen Tennis 30 år
31. august Lasse Svan Hansen Håndbold 30 år 

september 2013
15. september Ann Grete N. østerballe Håndbold 30 år
24. september Morten Therkildsen Cykling 30 år

Oktober 2013
6. oktober Steen Lund Hansen Kajak 70 år
8. oktober Lars Johansen Fysiolog 50 år

Olympisk Klub danmarks 
bestyrelse 2013

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

Oplevelser for alle

emil
Gul seddel
Hvad skal ændres her?



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
1. august 2013 
Copenhagen Athletics Games på østerbro

4. august 2013 
Post Danmark Rundt

 
MTB Hot Cup i Tisvilde Hegn

20.-22. sePtember 2013 
Olympisk Træf i 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.

HOLd dig OPdateret Om KOmmende arrangementer  
På www.OLymPisKKLub.dK


