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Så blev det til endnu en skøn weekend i det jyske. Det er virkelig godt at trække stikket 
ud, sætte sig i bilen, køre mod heden og se frem til en weekend i selskab med gode men-
nesker. Det var det også denne gang. Bare det kun at skulle tænke på sig selv er jo en super 
luksus, når hverdagen er præget af minutiøs planlægning. I år blev det igen til socialt og 
uforpligtende samvær, gode oplevelser i naturen, spa/wellness, god mad, masser af grin, 
rødvin og fysisk aktivitet. Det var bare herligt, og Jørn og Elin havde planlagt det super 
godt. Tak til alle der var med.

Så blev september også måneden, hvor IOC fik en ny præsident. Den mest magtfulde og 
prestigefyldte position i sportsverdenen. Valget faldt på tyskeren og tidligere OL-guldvinder 
i fægtning, Thomas Bach. Bach var storfavorit til at vinde, men til at få sådan en magtfuld 
stilling må der ligge, flere års kamp, politisk tæft, diplomati, international styrke, vilje, 
magtbegær og en vis grad af kynisme, til grunde. Når du så endelig bliver valgt, så skal 
du bruge ”dit krudt” på at dokumentere, at du IKKE har gjort noget galt – i stedet for at 
fokusere på, hvad du ønsker at gøre for OL i fremtiden. I hvert fald forlyder det bl.a., at 
Bach fægtede med våd handske for at snyde de elektriske systemer ved OL i Montreal i 
1976. Jeg synes måske at man skulle se på, hvad Bach kan og vil gøre for OL. Nå men det 
er jo en del af gamet, og mon ikke Bach var klar til den kamp.

Og ja hvad kan det så betyde for en lille klub som vores. Faktisk kan det godt betyde noget, 
da Olympisk Klub Danmark (OKD) er medlem af/samarbejdspartner til WOA, World Olympians 
Association. WOA støttes økonomisk af IOC og som noget helt nyt er der oprettet en NOA 
(National Olympian Association – eller hos os OKD) Development Fund. Det vil vi i bestyrelsen 
straks se nærmere på og så vil vi selvfølgelig ansøge om støtte. Tilsyneladende sker der 
noget i WOA lige nu, ellers må jeg indrømme, at jeg ikke har været særlig imponeret, men 
lad os se hvad fremtiden bringer, og om vi kan høste nogle frugter af samarbejdet med WOA.

Så har jeg regnet mig frem til, at dette bliver sidste nummer af Olympen før Vinter OL 
starter. Så jeg vil bestemt benytte lejligheden til at ønske vores atleter al mulig held og 
lykke. Nyd det og gi’ den gas – vi er så stolte af jer hjemme i Danmark.

v/ Formand Avi Lund Järund
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EFTERÅRSTRÆF 
I BLÅVAND
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Min personlige oplevelser:

Kl. er 7.30 fredag morgen den20. 
september,  med en forventning 
om at gense OL-kammerater med 
hygge og aktivt samvær.

Det bliver fantastisk at være sammen 
med 68’erne fra Mexico, Ole Højlund 
min værelseskammerat i 6 uger (vi 
blev verdensmestre for hold - 100 
km 1966). Andre deltagere fra 1968,  
Jens Andersen, Niels Fredborg, Ib 
Larsen, Harry Sørensen og Steen 
Lund Hansen.

Historierne fra Mexico bliver bedre 
og bedre.

Fra 72 deltager Jørn Lund, Henning 
Jørgensen, Grith Eistrup, Ivan Kem-
nitz, Søren Boysen, Willy Poulsen 
og igen Niels F.

Fra 76,deltager Judith Lyster, Karen 
Margrethe Hansen, Else Mærsk og 
igen igen  igen sølv68,guld72 og 
bronce76 - Niels Fredborg, og så Jørn 
Lund OL bronze sammen med mig.

Jeg ankom ved 16 tiden og mødte 
Preben Kragelund og Jørn Lund, 
de to var i fuld sving med at gen-
nemgå budget og planlægning til 
den store 25 års jubilæumsfest, 
den  22. november 2014.

Deltagerne kom i en lind strøm og 
vi fik hilst på hinanden, jeg nævner 
de andre Avijaja2002,Birgitte F. 88, 
Carl Christian64, Elo56, 60, Flem-
ming G.64, Helmuth N60, Henning 
Lynge84, Jesper P92, Jette H.84, 
Lene Skov96, Olaf holmstrup52, 
Preben Steen64, Steen Secher88-92, 
Susanne Karlshøj88 og ikke mindst 
æresmedlem Preben Kristensen

Hvidbjerg kro blev overrasket, havde 
ikke ventet at så mange ville spise 
til aften!

Vi fik en dejlig menu, for egen 
regning, og der var god stemning, 
aftenen før arrangementet startede.

Lørdag indskrivning til programmet:

Formiddag: Golf (Elo og Niels)af 
sted kl 8.45 til 9 huller. Sightseeing 
Oksbøl Filtsø og omegn anført af 
Elin Lund. 

Cykeltur ført rundt af vor sponsor 
Dahl’s cykelhold med imponerende 
25 mand og Jørn Lund, underteg-
nede m.fl.

Efter formiddagens strabadser fik 
vi alle frokost kl. 13,vi fik selskab 

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

Fortsættes på næste side
KÆRE OLYMPIANER FRA 2012 i LONDON !

Du har nu været gratis medlem af OLYMPISK KLUB DANMARK siden du kom hjem fra London. Og du har i den periode 
også modtaget vort blad OLYMPEN.

Vi vil naturligvis gerne ha’ at du fortsætter som medlem af OLYMPISK KLUB DANMARK - vi har mange gode arrangementer 
for alle medlemmerne - OLYMPIANERE fra mange årgange. Men så skal du foretage dig noget aktivt inden udgangen 
af 2013. Du skal indmelde dig iklubben ved at kontakte:

Indmelder du dig, så vil du få en opkrævning på kontingentet - kr. 300,- pr. år - i februar/marts måned 2014 (2013 
har været gratis).

Vi håber at høre fra dig. 
Avijaja Jarund, Formand OKD

Avijaja Järund - formand
Mobil: 27276969 
avijaja.jarund@gmail.com 

PREBEN KRAGELUND - KASSERER
Mobil 40175585
pkr@scanbee.dk



af Vardes borgmester, som fortalte 
han så gerne ville hilse på Niels 
F, som han havde mødt til OL i 
Mexico 68. Borgmesteren havde 
været Flensted Jensen gymnast, 
men der var noget med, at det kun 
var pigerne der trak dengang!

Eftermiddagen gik med Wellness 
og andet.

Lørdagens store oplevelse Kron-
dyrs safari, start kl 17.00. Vi blev 
kørt med naturbussen ud det rå og 
barske landskab. Allerede inden vi 
stoppede, kunne vi høre brølen fra 
den store kronhjort.

Vi blev placeret på en høj, og for 
en gang skyld var der ro over feltet. 
Gennem kikkerter så vi en aktiv tyr 
jage ungtyrene væk fra hinderne 
brølende. Kronhjorten sover og 
spiser ikke i 14 dage taber 25% 
vægt, han skal jo også bedække 
hinderne i brunst.

Så var der dækket op til hjortekød 
grillet over åben ild med salat og 
flødekartofler, en herremiddag!

Derefter gik turen tilbage til Hvid-
bjerg . Natmad Fanø laks og ost 
samt lidt til ganen.

Pigerne Elin og Kirsten havde smurt 
snitterne om eftermiddagen!

Så var der gang i historierne til ud 
på natten?

Søndag afgang efter morgenmad:

Stor tak til Elin og Jørn Lund fra 
klubbens deltagere.

– Jørgen Emil Hansen

DM I INDENDØRSRONING 
2014
Kunne du tænke dig at være en del af OKD’s hold 
ved DM i Indendørsroning 2014?

Så er det måske nu, du skal til forberede dig. OKD stillede med 3 hold i 2013, og alle gjorde det fantastisk 
flot. Vi vil gerne gentage succesen og håber, der er flere medlemmer, der har lyst til at prøve sig selv af i 
romaskinen.

Hvert hold består af 4 personer, der hver især ror 500m. Der bliver taget højde for køn, vægt og alder.

DM afholdes D.25. JANUAR 2014 i GLADSAXE SPORTSHAL. 

Hvis du melder dig til i god tid, er der mulighed for at vi kan arrangere noget fællestræning op mod DM  

Er du interesseret? Så kontakt enten SARAH H. LAURITZEN, SARAHLAURITZEN@GMAIL.COM eller MICHAEL DURBAHN, 

MICHAEL@DURBAHN.DK for mere information.
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Otte Olympianere havde tilmeldt 
sig dette fantastiske arrangement, 
hvor man virkelig kunne få stillet 
sin MTB sult. Der kom desværre 
afbud i sidste øjeblik fra fire af 
deltagerne. ”Synd for dem”.

De fremmødte, Rasmus Quist 2004-
08-12, Morten Jørgensen, 2008-12, 
Michael Durbahn 1980-84 og Kristine 
Roug 1996-00 der  til sammen har 
tre guld og tre bronze medaljer, 
fik en dejlig dag i det nordsjæl-
landske, med et vidunderligt vejr 
og fantastisk stemning.

Ruten var på 12,8 km. og man kunne 
køre to timer, plus omgangen færdig. 
Det blev til mellem 38 km. og 51 km. 
Herover Morten Jørgensen.

En meget målrettet Rasmus Quist 

Hansen, blev dagens hurtigste olym-
pianer med en samlet 27. plads. 
Morten Jørgensen nr. 133, Michael 
Durbahn nr. 248 ud af 341 startende 
mænd. Kristine Roug blev nr. 8 ud 
af 22 damer. Godt kørt af Kristine, 
som ikke har siddet på en MTB i 2 år.

Efter løbet var der hjemmebag, frugt, 
juice, kakao og kaffe. Og til dagens 
finale afdeling, havde ”Hansen fløde 
IS” kørt deres rullende fryser ud 
på stævnepladsen, til stor glæde 
for de fremmødte. Festen sluttede 
med et overflødighedshorn, af et 
lodtræknings bord. Jeg vil blot 
nævne nogle af præmierne der blev 
trukket lod om. En Cannondale MTB 
til en værdi af kr. 23.000,-, Et MTB 
4 dages ophold i Wagrin for fire 
personer, cykel hjelme, pulsure, 

MTB sko og støvler, cykel rygsække, 
cykeltøj, div gavekort og m.m.m.

Tak til de fremmødte, for en dejlig 
dag i skoven. 

Michael Durbahn
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Lad mig begynde med det redskab, som jeg kender 
bedst, nemlig den bådtype jeg gastede for William 
Berntsen fra 1962 til 1967 i Skandinavien og ved OL 
i Tokyo i 1964. Det er en konstruktionsklassebåd, der 
har overlevet dødsstødet fra OL efter 1968 på fornem-
meste vis. Til forskel fra entypebåde, der har rigide 
regler for mål og byggemetode, og især Finn jollen, 
hvor værtslandet bygger en serie til OL af helt ens 
både, så er det op til ejer og konstruktør at fastsætte 
mål og udformning og vægt, når blot resultatet af 
en beregning med længde, sejlareal og deplacement 
(vægt) giver et resultat mindre end 5,5 meter.

5,5 meter R klassen afløste 6 meter R klassen efter 
OL i London i 1948, de var blevet for dyre at bygge 
og sejle i en efterkrigsøkonomi, der var 5 mand om-
bord, de vejer ca. 4 ton. I 5,5 meter R klassen er 3 
mand ombord, den vejer knap 2 ton, så transport og 
vedligehold er enklere.

Når en bådtype udpeges til OL, så indledes en voldsom 
udvikling af den for at gøre den hurtigere, og prisen 
stiger. Når en bådtype fjernes fra OL, så måtte man 
tro, at interessen for den falder, og det er korrekt 
med få undtagelser. Dragen sejler mange kapsejladser 
rund i verden, 5,5 m R er også fortsat, selvom vi ikke 
har mange i Danmark.

En væsentlig grund til at 5,5 m R her en stor skare aktive 
tilhængere er, at man i 2 omgange har moderniseret 
reglerne for hvorledes man må udforme den og givet 
friere materialevalg. Derfor har klassen en historie fra 
de første nybygninger i 1948 til den nyeste i 2013. 

Fra 1949 til 1968 byggedes bådene ”Classic” af træ med 
udjævnede linjer og roret monteredes på agterkanten 
af kølen, dvs. meget tæt på langskibs midte af båden. 
Det medførte en meget urolig styring ligesom en et 
vindspring kunne medføre en nær kæntring. William 
Berntsens WEB 4 fra 1966 er et af de seneste både 
med den konstruktion.

Efter OL i Mexico i 1968 gennemførtes den første 
tilpasning til ”Evolution”, hvor man måtte placere 
roret langt agter og opnå at få meget bedre fat i 
vandet til at styre. Bådene var stadig udjævnede i 
linjerne. Materialevalget udvidedes også.

I 1994 erkendte man behovet for en fornyelse i facon 
og materialevalg, man definerede ”Modern”. Eksoti-
ske materialer (Kevlar mm.) blev tilladt, kravet til 
skroglinjerne blev løsnet så skroget måtte ’knække’, 
torpedo nederst i kølen blev tilladt. 

Det nyeste skud på stammen er netop søsat i som-
meren 2013. Det er stadig op til konstruktør og ejer 
at blive enige om de enkelte mål. Den nye båd er dog 
besluttet af en person, som både er konstruktør og 
ejer, ud fra en statistisk analyse af sammenhængene 
mellem et stort antal forskellige bådes mål og deres 
resultater i kapsejladser over en længere periode. Det 
bliver uhyre spændende at se hvorledes den klarer sig 
på kapsejladsbanen.

Som tidligere nævnt, så ebber interessen langsomt 
ud, når en sportsgren tages af det olympiske program. 
5,5 m R klassen er et eksempel på en fortsat levende 

“

klasse. Lige nu kender vi til 714 både i 31 nationer, 
hvor 122 konstruktører har været med og 178 værfter 
har bygget bådene.

– Carl Christian Lassen

Alle veje fører til Rom, siger man. Alle mulige veje og vildveje fører mod 
mottoet for de Olympiske Lege. Nogle indebærer at mennesket udfordrer 
sine fysiske evner suppleret med mentale udfordringer som begejstring og 
stress. I visse tilfælde tilfører mennesket sin krop kunstig forstærkning 
gennem doping. I mange tilfælde udnytter man redskaber, der stadig 
forbedres. Eksemplerne er talrige: Løbesko, spyd, cykel, robåd, kano og 
kajak, ketcher, svømmedragt osv. Nogle af disse vil vi beskrive i kommende 
numre af Olympen.

“HURTIGERE 
LÆNGERE
HØJERE



Bacher
SINCE 1897

Kirstinehøj 5, 2770 Kastrup - Tlf.: 32 50 52 00
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For lidt over et år siden spurgte 
min romakker, Astrid, mig om vi 
ikke skulle prøve at deltage i World 
Masters Games, WMG (aka OL for 
veteraner) i dobbeltsculler. Vores 
mødre har roet sammen og del-
taget ved flere Masters regattaer 
rundt om i verden, også i WMG, 
som bliver afholdt hver fjerde år.

I modsætning til vores mødre, som 
først rigtig begyndte at ro kaproning 
i en moden alder, har Astrid og jeg 
tidligere roet på eliteplan i flere år. 
Vi blev ”pensioneret” i 2003/2004 
og har siden da kun deltaget ved 
nogle få nationale regattaer.

Siden 2004 er der sket meget andet 
i vores liv. Vi er hver især blevet 
gift, har fået børn og har travlt 
på arbejdet. Men det er ikke nok. 
Cirkushestene vil stadig gerne ud 
og mærke savsmulden, og kunne 
WMG være de, der kunne tilfreds-
stille denne hungren. Svaret er ja!

Astrid var helt på fra starten og 
undersøgte ting og sager på nettet. 
Fandt en fantastisk lejlighed vi 
kunne bo i i Piemonte distriktet, 
fik os meldt til, fandt ud af hvilke 
dokumenter vi skulle have styr på 

inden afrejse. Vi skulle bl.a. kunne 
fremvise en lægeerklæring, der 
bekræftede, at vi er sunde og raske. 
Det var jo lidt noget nyt for os 

Vi fik trænet, og det er jo for det 
meste sjovere at træne, når man 
har et mål, så vi var rimelig stand-
haftige med træning 3 gange om 
ugen henover sommeren. 

Astrid havde været snu nok til at 
sælge WMG idéen til sin mand Claus, 
der så kunne stille op i golf. På 
den måde var der opbakning fra 
hjemmefronten, og Claus så me-
get frem til at deltage i sin første 
golfturnering med publikum på.

Tiden nærmede sig og i starten 
af august drog vi af sted. Astrid 
med familie kørte i forvejen, da 
Claus skulle spille de første 3 dage. 
Jeg tog flyet til nærmeste billige 
storby, Milano. 

Claus endte på en flot 16.plads 
ud af 78 i sin klasse, og var vildt 
begejstret over arrangementet, der 
var styr på tingene. 

Astrid og jeg så spændt frem til, 
at det skulle blive vores tur til at 
komme i ilden. Og lad det være 

sagt med det samme: roning har 
åbenbart ikke den samme status 
som golf, surprise surprise.

Ude på banen var der det mest 
nødvendige: en sø, en bådplads 
og et gammelt klubhus med stå-
toiletter. Dem bliver jeg bare aldrig 
gode venner med 

Informationsniveauet var lig nul, 
startlister var der ikke noget af, før 
selve dagen man skulle ro, start-
tidspunktet blev udsat, for så at 
blive udsat igen, resultater kom 
haltende flere timer efter et løb 
var afsluttet. I det hele taget var 
der ikke styr på noget som helst. 
Det internationale roforbund, FISA, 
har af uvisse årsager ikke ønsket at 
deltage med deres ekspertise ved 
WMG, eller måske er de slet ikke 
blevet spurgt, hvem ved?

Der skal heldigvis meget mere til 
før, at Astrid og jeg bliver slået ud 
af kurs, vi skulle bare på vandet 
og se hvad al den træning kunne 
munde ud i.

Vi vandt vores indledende løb 
overlegent, og forventningerne 
til finalen var store.

Vi kunne desværre ikke få den samme 
båd til finalen, hvilket gjorde at vi 
roede med nogle andre indstillinger, 
da der ikke var tid til noget som 
helst inden start. Bare ud på vandet 
og af sted til start. 

Finaleløbet gik ikke helt så godt, vi 
lå side om side med italienerne, men 
vi roede lidt skævt og de italienske 
”ugler” fik fat i min ene åre. Men 
på trods af diverse forhindringer 
endte vi alligevel på en godkendt 
2.plads, men lidt bitter over at 
guldet glippede er man vel…. 

Bagefter gav vinderne øl, og aldrig 
har en kold øl smagt så godt. Det var 

så fedt at konkurrere internationalt 
igen, helt uden pres.

Mens vi stod der og drak øl, blev 
vi nærmest overfaldet af roere fra 
andre lande, der ville have os med 
på alle mulige hold dagen efter. Det 
kunne vi desværre ikke, da vi allerede 
havde planlagt vores hjemrejse, 
men næste gang… 

For ja, det her skal vi prøve igen! På 
trods af dårlig organisering, og på 
trods af at vi ikke oplevede WMG i 
selve Torino med alle de forskellige 
sportsfolk fra hele verden, så var 
det en super fed oplevelse. Om 4 
år er Auckland, New Zealand vært, 

og mon ikke de kiwier har lidt mere 
styr på tingene? Det satser vi på, 
og det kunne være så sjovt, hvis 
der var andre der havde lyst til at 
tage med. Og husk, man skal ikke 
udtages, man kan bare melde sig til 

Sarah H. Lauritzen 
Roning 1996, 2000, 2004

Læs også Winnie Grønbechs beretning 
fra Torino på side 12

Præmieskamlen: Danmark, Italien og Canada. 
Foto: Mogens Kleist



CHRISTINA 
KROGSHEDE 
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Profil: Christina Krogshede
NAVN: Christina Krogshede 
FØDT: 4. november 1981 
KLUB: København Håndbold 
IDRÆTSGREN: Håndbold

OL-DELTAGELSE, PLACERING:
2012, nr. 9

BEDSTE OPLEVELSE VED OL:
Stemningen!!! At møde de andre atle-
ter og få lov at opleve verdens største 
sportsbegivenhed!

VÆRSTE OPLEVELSE VED OL:
Vi klarede os ikke videre til mellemrun-
den, vi var bare ikke gode nok... ØV!

ELITEKARRIERENS HØJDEPUNKT:
Champions League vinder 2007, OL 
deltagelse, DM 2007, Pokalvinder 2010.

ANTAL TRÆNINGSTIMER PR. UGE:
Ca. 12 timer.

SPORTSLIGE STYRKER: Hurtighed, 
læser spillet, fighter.

SPORTSLIGE SVAGHEDER: 
Skudstyrke udefra.

HVOR KOMMER DINE VÆRSTE  
KONKURRENTER FRA: 
Spanien... de har snuppet vores bronze-
medaljer for næsen af os 2 gange nu...

FREMTIDSMÅL INDEN FOR SPORTEN:
1 år af gangen - nu top 6 i håndbold-
ligaen.

JOB/UDDANNELSE
Fysioterapeut og svømmetræner.

FAMILIE
Gift i sommer med Christian.

FRITIDSINTERESSER
Er netop ved at starte en webshop op: 
www.bybutterfly.dk – kig forbi.



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 

6-DAGES 
LØB I 
BALLERUP
MANDAG DEN 3. FEBRUAR 
2014 KL. 19.00
Olympisk Klub har igen købt 2 
borde (20 personer) til det kom-
mende 6-dages løb i

Ballerup. Der vil denne gang være 
spisning og det man kalder ”blød 
bar”.

OKD-medlemmer betaler KR. 150,- 
for arrangementet, der afregnes 
kontant med kasserer Preben 
Kragelund ved bordet i Ballerup.

Det er et ”først til mølle-arrange-
ment”. Tilmelding skal være inden 
den 10. DECEMBER til Jørgen Emil 
på telefon 22282419 eller via mail:   
JEMILH@HOTMAIL.COM
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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.

Fortsat fra side 9

Fredag d. 2. august pakkede jeg 
min sportstaske og smuttede til 
Kastrup lufthavn.  Målet var Torino 
via Paris og det var for at deltage 
i World Masters Games.

Jeg skulle mødes med min ældre 
veninde Guld Grethe på 82 år, hvor vi 
begge skulle repræsentere Danmark 
indenfor svømmesporten.

World Masters Games er den stør-
ste begivenhed i verden, der kan 
tiltrække så mange sportsudøvere 
og som er baseret på konkurrence, 
lidenskab for sporten og venskab. 
Denne begivenhed er ikke en konkur-
rence mellem nationer, men mellem 
mennesker.

Ved dette Games var vi  50.000 
deltagere, som skulle dyste i 30 
idrætsgrene, og alle rendte vi rundt 
med vores ID kort om halsen, som var 
et bevis på, at vi var modige nok til 
at konkurrere med hele verden - ikke 
alene i sporten, men også socialt.

Disse Games er et godt eksempel 
på, at sport kan dyrkes hele livet 
og glæden er lige stor, om du er 
25 år eller 95 år.

I disse dage, hvor de 50.000 sports-
folk havde indtaget byen vil jeg 
kalde Torino for smilets by.    

Da vi skiftede fly i Paris viste det 
sig at flyet til Torino var fyldt med 
sportsfolk fra hele verden. På min 
række præsenterede vi os hurtig for 
hinanden, og det viste sig, jeg sad 

ved siden af en kvindelig vægtløfter 
fra Ukraine og en canadisk 10 km 
løber. Vi underholdt hinanden fint 
undervejs og aftalte, hvis vi fik 
tid, så skulle vi ud og heppe på 
hinanden, hvad der viste sig at 
være ret nødvendigt.

Vi landede, efter et par timer, i 
Torino, og hurtigt viste det sig 
at byen vrimlede med farverige 
sportsfolk , høje, lave, slanke og 
muskuløse, så det var ikke svært 
at gætte hvilken sportsgren de 
repræsenterede.    

Efter at have smidt sportstasken 
på hotelværelset tog vi til akkre-
diteringsteltet for at få vores id 
kort, men så let var det ikke at få 
dette ved disse Games. Nye regler, 
nu skulle man møde op med en 

helbredsattest for at kunne deltage. 
Det havde stået på hjemmesiden 
og det havde vi i fin stil overset. 
Nå af sted til lægecentret og blive 
testet og få et stykke papir på, 
at der ville være store chancer 
for, vi ville kunne deltage i flere 
konkurrencer efter denne.

Jeg må sige at de på lægecentret 
var utrolig grundige. Vi startede 
med at skulle sætte os på en cykel 
med elektroder  på, og så naturligvis 
også køre hjulene rundt og det 
gik jo rigtig fint i starten ,men så 
gjorde den italienske læge noget 
ved cyklen og pludselig var det 
som man kunne forestille sig, man 
var med i en bjergetape i Tour de 
France, og vi taler om op af bjerget 
puha. Jeg skyndte mig at nævne 
for lægen, at jeg ikke var nogen 

prof cykelrytter, men svømmer og 
skulle bare i baljen to gange. Nå, i 
sidste ende viste det sig at formen 
var udmærket og vi fik vores attest 
og kunne så hente vores id,som vi 
straks tog om halsen.

Svømningen gik godt for os begge 
og efter 10 dages konkurrencer og 
lidt festligheder smed vi sportstøjet 
i tasken og tog nordpå igen.

Det havde været en fantastisk 
oplevelse endnu engang at være 
blandt så mange glade sportsfolk.

Mange sportslige hilsner  
Winnie Grønbech



Oplevelser for alle
608.139 kr. til
i Syd- og Sønderjylland
SE Touren et tre dages etape cykel-
løb med to formål:
• at samle penge ind til Red Barnet i 

Syd- og Sønderjylland
• at sætte fokus på den smukke og 

attraktive sønderjyske region

I de to år løbet har eksisteret , har vi 
gennem Red Barnet sikret oplevel-
ser til regionens udsatte børn for 
1.131.318 kr.

Læs mere på: setouren.dk
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Vi ønsker tillykke
November 2013
11. november Rodolph Zeilinger Landstræner, ridning  50 år
22. november Steen St. Blicher Fodbold 90 år
28. november Bo Kaliszan Roning 40 år

December 2013
10. december Anders Madsen Fysioterapeut 50 år
24. december Leo Rosschou Atletik 85 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
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Mail: info@olympiskklub.dk • www.olympiskklub.dk
Bankkonto: Regnr.: 2232 Konto nr.: 8974620171

Kommende arrangementer
25. JANUAR 2014 
DM i Indendørsroning

3. FEBRUAR 2014 
6-dages løb

2014 
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OVENNÆVNTE ER DE ARRANGEMENTER, DER FORELØBIGT ER PLANLAGT. DER 
KOMMER LØBENDE NYE ARRANGEMENTER TIL, SÅ HUSK OGSÅ AT FØLGE MED 
PÅ WWW.OLYMPISKKLUB.DK OG PÅ FACEBOOK.

HOLD DIG OPDATERET OM KOMMENDE ARRANGEMENTER ELLER TILMELD  
PÅ WWW.OLYMPISKKLUB.DK OG TILMELD DIG NYHEDSBREVET


