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Der indkaldes hermed til

GENERALFORSAMLING
I OLYMPISK KLUB DANMARK

Lørdag d. 5.april 2014 kl.13.00
Indskrivning fra kl. 12.30
I Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Læs mere på side 3

Spyd
Udvikingen af de olympiske redskaber
- læs mere på side 10

Profil
Læs om Eskild Ebbesen

- læs mere på side 12

Mestrenes Mester
Oplevelser fra TV2-programmet
Mestrenes Mester
- læs mere på side 4
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FORÅRSTRÆF

SÅ SKRIVER VI 2014 – ÅRET HVOR OLYMPISK KLUB HAR 25 ÅRS JUBILÆUM.
Der er løbet meget vand og mange ”løgnehistorier” igennem åen i alle disse år. Der
har siddet mange forskellige formænd og bestyrelser og alle med deres udfordringer
og opgaver. En af vores største udfordringer er – efter min mening - at få yngre
til at melde sig ind i vores klub og få synliggjort det aktiv og den fornøjelse, det
vitterligt er, at mødes med tidligere Olympianere i alle aldre og fra alle sportsgrene. Jeg håber, at vores jubilæum i november vil være med til at ændre på det
faktum, og at rigtig mange nye og yngre medlemmer vil deltage i festlighederne.
Lad os alle sprede budskabet og opfordre alle olympianere til at deltage. Jo flere
jo bedre. Vi glæder os til at se jer!
Ellers synes jeg godt nok, at Danmark i øjeblikket markerer sig som arrangør af
store sportsbegivenheder. Hvor er det fantastisk at se Boxen i Herning blive
forvandlet fra svømmestadion i december måned 2013, hvor vi fulgte alle vores
svømme darlings og i skrivende stund til håndboldarena for EM i herrehåndbold.
De kan altså noget de jyder, sammen med alle de andre dygtige folk, som er med
til at tiltrække de store begivenheder til Danmark, herunder Sport Event DK. Det
er dælme godt gået!

Når dette nummer af Olympen lander i postkasserne - ikke kun i DK men rundt
omkring i hele verden, er vinter OL i Sochi overstået. Forhåbentlig har vi set en
masse fed sport, og jeg håber så vildt, at Danmark er nogle medaljer rigere, i
hvert fald er der nogle atleter, der er en masse oplevelser rigere, og det kan være
på godt og ondt. I topidræt ved vi alle at vejen fra succes til fiasko og omvendt
– bare ikke er særligt lang. Men når man er fra Danmark og får medalje til vinter
OL, så skriver man altså virkelig historie og bliver aldrig glemt, så det satser vi på.
VI SES TIL FORÅRSTRÆF lørdag den 5. april 2014, hvor jeg er super glad for at kunne
præsentere en af de største sportsmænd igennem tiderne som årets gæstetaler
nemlig ESKILD EBBESEN.

v/formand Avijaja Lund Järund

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.

Der indkaldes hermed til Forårstræf/
Generalforsamling i Olympisk Klub
Danmark.

DATO: LØRDAG D. 5.APRIL 2014 KL. 13.00
INDSKRIVNING FRA KL. 12.30
I IDRÆTTENS HUS
BRØNDBY STADION 20
2605 BRØNDBY

2014

Nye medlemmer kan indbetale kontingent til vores konto i Nordea:
NORDEA BANK: REG.NR. 2232 KONTONR.
8974620171 HUSK AT OPGIVE NAVN!

TILMELDING

Tilmelding til Forårstræffet skal ske
til formanden eller næstformanden
senest d. 15. marts 2014.

PRIS: 100 KR. for at deltage i generalforsamling/forårstræffet, som
betales ved indgangen.

FORMAND: AVIJAJA LUND JÄRUND
MOBIL: 27276969 MAIL: AVIJAJA.
JARUND@GMAIL.COM

Beløbet inkluderer aktiviteter og
middag.

NÆSTFORMAND: SARAH H. LAURITZEN
MOBIL: 21211387 MAIL: SARAHLAURITZEN@GMAIL.COM

Husk at kontingent for 2014 skal
være indbetalt, for at man er stemmeberettiget ved Generalforsamlingen. Gælder ikke for medlemmer
> 90 år.

Alle registrerede medlemmer modtager en opkrævning primo marts.

Rejsetilskud efter gældende
regler.

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

Kl. 18.00

Middag i restaurant

Eskild Ebbesen

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

DAGSORDEN FOR GENERAL FORSAMLING 2014
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

Bestyrelsen foreslår samme kontingent som hidtil - kr. 300,-, idet der dog indføres et familiekontingent,
således at medlemmer med samme folkeregisteradresse betaler kr. 200,- pr. medlem.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
i. Næstformand (Sarah Haubro Lauritzen, modtager ikke genvalg)
ii. Kasserer (Preben Kragelund, modtager genvalg)
iii. Bestyrelsesmedlem (Susanne Ward, modtager genvalg)
iv. Bestyrelsesmedlem (Henning Lynge Jakobsen, modtager ikke genvalg)

7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Dokken 10 | 6700 Esbjerg | Tlf. 88 91 90 00
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OPLEVELSER FRA

MESTRENES
MESTER
I oktober 2013 startede udsendelserne Mestrenes Mester på TV2.
På den ene side glædede jeg mig
til at vise venner og bekendte
alle de oplevelser jeg havde fået
på Gran Canaria. Samtidig var
jeg lidt spændt på at se, hvordan
konceptet var sat sammen, og
hvordan Nordisk Film havde valgt
at fremstille os 11 deltagere. Det
var jo trods alt et reality show, vi
deltog i.
HVORFOR DELTAGE?
Før jeg sagde ja til Nordisk Film,
et år forinden udsendelserne blev
sendt, var der flere overvejelser bag
min deltagelse. Vigtigst for mig
var at tage imod muligheden for at
vise, at jeg er et andet sted i dag
end den gang for 20 år siden, hvor
jeg sejlede. Det var også vigtigt,
at jeg havde en god fornemmelse
af, at Nordisk Film ville fremstille
os med bedste intentioner.
Derudover så jeg også en mulighed
i at møde andre tidligere topatleter
med, i hvert fald på et punkt, samme
fortid som jeg selv. Vi har alle investeret rigtig meget tid i at køre
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fuld fart ud af en tangent med kun
et mål for øje, at blive den bedste.
Endelig virkede de udfordringer, som
vi skulle udsættes for til at være
sjove og spændende, dog uden at
vi vidste, hvilke øvelser vi skulle
igennem.
GODT PÅ VEJ
En tidlig morgen i foråret 2013
fløj vi af sted med kurs mod Gran
Canaria. I mine tanker var tre ugers
ferie. Min naive forestilling måtte
jeg dog hurtigt revurdere. Dels min
idé om at det ville blive en ferie
med afslapning og ren hygge. Dels
at tro på, at jeg ville være med i optagelserne i alle tre uger. Det kunne
lige så godt være mig, der røg hjem
efter et af de første programmer, og
dermed blev sat på flyveren retur
til DK. Den mulighed eksisterende
dog ikke i mine tanker, selvom jeg
vidste, at risikoen var der.
Min manglende ydmyghed for at
kunne ryge ud af konkurrencerne
ændrede sig dog temmelig hurtigt.
De 10 andre deltagere var mindst lige
så opsatte på at deltage så længe
som muligt i programmerne som jeg

viden om, at jeg var god til det. Jeg
vidste præcis, hvad jeg skulle gøre.
Selvom der var flere konkurrencer,
hvor jeg efterfølgende tænkte, at
det kunne jeg have gjort bedre, så
vidste jeg, at jeg var på rette spor.
FORSKELLIGHED MED RESPEKT
Derfor ændrede min forestilling om
ferie sig også ret hurtigt, og jeg
fandt ud af, at selvom solen skinnede
og vejret var dejligt varmt, så var
det i stedet konkurrencegenet, der
skulle findes frem samt en parathed,
så der hele tiden blev optimeret
i forhold til næste konkurrence.
RIGTIGT I GANG
Der gik et par konkurrencer før jeg
rigtig kom tilbage ind i konkurrenceverdenen, men derefter kunne jeg
mærke, at jeg var der. Pludselig var
alt andet ligegyldigt. Det eneste
jeg kunne tænkte på var at præstere bedst muligt i de forskellige
konkurrencer. Den intense mentale
fokusering var meget genkendelig,
men også skræmmende at genopleve.
Selvoptaget og fokuseret. Undervejs
måtte jeg retfærdiggjorde over for
mig selv, at det kun var en afgrænset
periode, hvor jeg blev nødt til at
lukke alt andet ude.
Selvom det var en overvindelse at
skulle hoppe 100% ind i konkurrencementaliteten igen, så var det
også en rar følelse, måske mest af
alt fordi den var genkendelig med en
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Der var også andre end mig og min
selvtagethed med til optagelserne!
Heldigvis, for det var en kæmpe
oplevelse at møde de ti andre topatleter. Det var virkelig fascinerende
at høre deres historier, hvad der
havde drevet dem til at blive ved,
og hvad der netop gjorde dem bedre
end konkurrenterne i lige netop
den idrætsverden, hvor de havde
brugt al deres tid i rigtig mange år.
Samtidig var det en rigtig spændende
udfordring at konkurrere mod så
dygtige idrætsudøvere uden at ane,
hvordan jeg selv eller de andre ville
klare sig. Det tog lidt tid at vurdere,
hvor hver enkelt havde deres styrker, men som konkurrencerne skred
frem tegnede der sig et tydeligt
mønster. Det var pludselig muligt
at forstå de andres handlinger og
deres tilgang til den enkelte konkurrence ved at se på de karaktertræk,
der gør sig gældende i lige præcis
deres idrætsgren. Ved at se på den
enkelte idrætsgren vi hver havde
med i bagagen, så var det muligt
at se de andres strategiske evner,
evne til at disponere, tålmodighed,
perfektion og sågar grænser for,
hvordan man forholder sig til at
snyde, eller opførsel undervejs i
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konkurrencerne og mellem konkurrencerne. Vi kom hver især med
vores forståelse og verdensbillede.
Poul Erik var et godt eksempel på
at komme fra en idrætsgren, hvor
der er tradition for at god opførsel
både på og udenfor banen.
KONCEPTETS DYBERE MENING
Det var også virkelig beundringsværdigt at se, hvor specialiseret
og dygtig hver deltager var, når
det var muligt at udnytte netop
hans eller hendes specifikke kompetencer. Mads var i sit es, når der
skulle langes ud efter cylindrene
på bordet i natduellen. Det var
utroligt at opleve hans fokusering i
situationen. Det var nærmest, som
om det gjaldt liv eller død, ligesom
en boksekamp må være.
Når det gjaldt den dynamiske fysik
var Eskild som en maskine, der kunne
blive ved og ved, fx da vi skulle løbe
om kap. Det virkede umiddelbart ikke
fair, at jeg skulle konkurrere mod
mændene, men jeg har siden forstået
hele formatet for programmerne.
Det kunne virke uretfærdigt i den
enkelte konkurrence, men set over et
større perspektiv var det helheden,
der var vigtig. Hvis jeg havde været
mester i 100 m løb, så havde jeg
slået dem trods kønsforskel, og så
ville der være andre konkurrencer,
hvor jeg ville få min sag for. Det var
nok særligt denne indsigt, der var
fascinerende at opleve, at selvom vi
var stoppet med idrætskarrieren, så
havde vi stadig vores helt særlige

kompetencer med os. Når vi havde
muligheden for at udnytte dem, så
var vi enkeltvis urørlige. Det gav en
særlig stemning og respekt imellem
os, der var ingen, der var bedre end
andre. Vi var alle mestrer.
TILBAGE TIL VIRKELIGHEDEN
Til trods for et nødvendigt tilbagefald i en så intens konkurrencementalitet, som jeg i mange har
søgt væk fra, så var det det hele
værd. På ganske kort tid har jeg fået
nogle helt særlige venskaber, som
jeg ved vil være noget helt særligt
for altid. For selv om vi umiddelbart
ikke kender hinanden, så gør vi
det alligevel med dyb forståelse
af, hvad vi i vores fortid har været
igennem. Vi vil altid have det med
os, selvom de fleste af os har lagt
det på hylden. Det er en del af os,
og da det ligger så dybt i os vil det
præge os resten af vores liv. For
mig var det stor gevinst at forstå,
at jeg kan gå mange nye veje, men
at det vil altid være en del af mig.
Når jeg vil, så kan jeg tage det
frem og benytte mine helt særlige
kompetencer. I dag frem for tidligere
kan jeg frit vælge, hvornår det er
meningsfuldt at tage dem frem.
En stor tak til TV2, Nordisk Films
crew og endelig også de 10 andre
deltagere.
Kristine Roug
Sejlsport 1996, 2000
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BALANCE

Resultatopgørelse og budget for 2014

31. december 2012
Aktiver

RESULTATOPGØRELSE 2013

BUDGET 2014

1. januar 2013 til 31. december 2013

1. januar 2014 til 31. december 2014

Indtægter

2013

Kontingent1

65.350,00

65.350,00

Kontingent

67.000,00

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

Beløb i kr.

Sponsorindtægter

75.000,00

91.500,00

91.500,00

6.000,00

Egen bet. Arrangementer

8.100,00

8.100,00

Egen bet. Arrangementer

5.000,00

1.000,00

Renteindtægter

2.015,09

2.015,09

Renteindtægter

1.500,00

241.000,00

Indtægter i alt

241.965,09

241.965,09

Indtægter i alt

223.500,00

Udgifter

Udgifter

40.000,00

Årsmøde3

21.461,00

29.578,05

Årsmøde

35.000,00

55.000,00

OKD-arrangementer

44.659,54

44.659,54

OKD-arrangementer7

40.000,00

60.000,00

Olympen + hjemmeside 4

91.022,99

91.022,99

Olympen + hjemmeside8

70.000,00

50.000,00

Bestyrelse5

25.144,30

25.144,30

Bestyrelse + jub.udvalg9

40.000,00

13.053,67

13.053,67

Kontor og administration

6.000,00

5.000,00
22.000,00
3.000,00

Kontor og administration
OL-medlemmer strategi

0

6

620,00

620,00

Udgifter i alt

195.961,50

195.961,50

6.000,00 Årets resultat

46.003,59

235.000,00

Repræsentation

140.580,96

Jubilæumskonto Alm. Brand

100.000,00
2.195,09

I alt

Beløb i kr.

75.000,00

Nordea Bank

Driftskonto Alm. Brand

Indtægter

BUDGET FOR 2013

2014

OL-medlemmer strategi

10

Repræsentation

10.000,00
10.000,00

Udgifter i alt

215.000,00

46.003,59 Årets resultat

8.500,00

242.776,05

Passiver
Saldo i banker 1. januar 2013
Overført fra resultatopg. 2013

Note 1: Der har været afgang af enkelte medlemmer og der kom ikke så mange OL 2012-medlemmer ind som håbet på.
Note 2: Vi har haft et ekstraordinært godt sponsorår.

Nærværende regnskab har jeg gennemgået og sammenholdt med forelagte bilag og opgørelser.
Idrættens Hus, den 7. januar 2014
Hans-E. Pedersen
Revisor

46.003,59

I alt

242.776,05

Egenkapital ultimo 2012

242.776,05

ÅRSBERETNING 2013
FORKORTET VERSION

2013 var i forhold til 2012 et noget
roligere år, da der ikke var noget
OL på programmet. I stedet har vi
brugt en del tid på at blive endnu
skarpere på opgaverne i bestyrelsen.
Hos WOA blev der ansat en ny direktør, hvilket vi har kunnet mærke
med hensyn til aktivitetsniveauet
og de initiativer, der nu er taget.
Vi har haft adskillige gode arran-

NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BUDGET

196.772,46

Avijaja Lund Järund
Formand

Preben Kragelund
Kasserer

gementer med stort set samme
deltagelsesniveau som hidtil, men
arrangementerne er alle karakteriseret ved at deltagerne har rigtigt
gode oplevelser. Med succes har vi
også haft vores sponsorer med til
flere arrangementer.

om hvilket kommunikationsværktøj,
som er det mest effektive.
Endeligt er planlægningen af OKD’s
25 års jubilæum i fuld sving.

Også med hensyn til Olympen har vi
fundet det niveau, som vi synes er
det rigtige og vores facebook gruppe
stiger støt hele tiden. Ingen tvivl

608.139 kr. til
i Syd- og Sønderjylland

Note 3: Årsmødet er udgiftsmæssigt holdt på et fornuftigt plan.
Note 4: OKD har fået helt ny hjemmeside.
Note 5: Bestyrelsen har reduceret omkostningerne på møderne generelt.
Note 6: De tiltag OKD gennemførte over for OL 2012 medlemmerne blev realiseret uden de store omkostninger for klubben.
Note 7: Hvidbjerg-arrangementet bliver ikke gennemført i 2014, men bestyrelsen overvejer andet arrangement foruden 25-års
jubilæet. Derfor er der afsat midler til det.
Note 8: Der er i 2014 ingen væsentlige udgifter til hjemmesiden.
Note 9: Der er afsat ekstra midler til møder i jubilæumsudvalget m.v.
Note 10: Bestyrelsen vil evt. igen forsøge at følge op over for OL 2012-deltagerne.
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SE Touren et tre dages etape cykelløb med to formål:
• at samle penge ind til Red Barnet i
Syd- og Sønderjylland
• at sætte fokus på den smukke og
attraktive sønderjyske region

OLYMPEN - 01/2014

I de to år løbet har eksisteret , har vi
gennem Red Barnet sikret oplevelser til regionens udsatte børn for
1.131.318 kr.
Læs mere på: setouren.dk
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25 ÅR MED SPORTEN
SOM EN VIGTIG DEL AF
MARKETINGPLATFORMEN
Da direktør Birger Schønfeld i
1988 rykkede teltpælene op fra
Viborg og tog til Kgs. Lyngby for
at varetage jobbet som marketingdirektør i Alm. Brand, havde han
ikke forestillet sig, hvor meget
sporten kom til at betyde i de
følgende mange år for eksponeringen og markedsføringen af Alm.
Brand.
Opgaven bestod i at øge markedsføringen af Alm. Brand, herunder
skabt synlighed, og få opbygget
en slagkraftig salgsorganisation.
Hvor svært kunne det være? Kommercielle reklamer havde netop
gjort deres indtog på TV2 - men
hvad nyttede det, når man eksempelvis ikke havde sælgere i hele
Københavnsområdet.
Sport har altid været en stor del
af Birger’s liv - lige siden ’Bette
Haralds’ tid i Frederikshavn, hvor
han som 6 årig startede med at
spille fodbold.
Det blev håndbolden, der blev valgt
lige inden seniortiden stod for døren.
Som mange andre inden for den
finansielle sektor har han været
lidt omkring - men uanset om det
var i Frederikshavn, Horsens, Viborg
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OM ALM. BRAND
EKSISTERET I 222 ÅR
FINANSIEL KONCERN MED SKADEFORSIKRING, LIV & PENSIONSFORSIKRING OG
BANKVIRKSOMHED
OMSÆTNING PÅ CA. 7 MIA.KR. OG 1700 MEDARBEJDERE
VI LÆGGER VÆGT PÅ DEN LOKALE KONTAKT TIL VORES KUNDER, OG YDER HØJ
KVALITET OG SERVICE VIA VORES REGIONSKONTORER, ASSURANDØRER OG ALM.
BRAND FILIALER

eller København - så har et aktivt
sportsliv været en væsentlig faktor
for et godt socialt liv, og ikke mindst
medvirkende til, at familien altid
er faldet godt til de nye steder.
Udover at være aktiv idrætsudøver,
har Birger været formand for en
håndboldklub i Horsens, og i Viborg
deltog han også i et erhvervsnetværk
omkring Viborg Håndboldklub med
det formål at skaffe midler til, at
VHK kunne blive en storklub indenfor
dansk håndbold - ’Wilbek til byen..’
Det var således ikke helt unaturligt
for ham at se på mulighederne for
en markedsføringsplatform indenfor
sportens verden. Det var dog alligevel en form for tilfældighed
der startede processen.
Birger havde ikke mere end lige sat
sig i markedsføringsstolen i Kgs.
Lyngby, før VHK kontaktede ham for

at sælge en bandereklame. De tilbød
den bedste og dyreste bande midt
på banen....Birger ’nøjedes’ med at
købe skilt nr. 2 fra baglinien.
Birger kunne hurtigt konstatere, at
rådgivere indenfor markedsføring
ikke var begejstret for at anvende
sporten som markedsføringsplatform.
Fodbold- og håndboldklubberne var
heller ikke helt bevidste om, hvad
deres produkt kunne rent eksponeringsmæssigt, så mange lørdage
gik med at iagttage hvor spillet
foregik på banen, og dermed hvor
eksponeringen var størst, og hvad
der ellers var af forhold man skulle
forholde sig til omkring sponsering.
For god ordens skyld skal det siges,
at det så heldigvis har ændret sig
radikalt på det område sidenhen.
En strategi om at anvende sporten
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OM BIRGER SCHØNFELD
FØDT D. 2. NOVEMBER 1954 I FREDERIKSHAVN
ELEV I ALM. BRAND I 1974, MARKETINGDIREKTØR FRA 1988 TIL 2000, OG I DAG
DIREKTØR FOR REGION KØBENHAVN OMFATTENDE STORKØBENHAVN, NORDSJÆLLAND OG BORNHOLM
PARTNERMEDLEM I DHF
CLUB 100 MEDLEM I DBU

som platform og at være dominerende
på bandereklamer og dermed blive
eksponeret mest muligt blev lagt.
Håndbold og fodbold blev valgt som
primære eksponeringsmuligheder,
og der blev hurtigt etableret aftaler
med DBU og DHF om alle landskampene, og efterfølgende aftaler med
mange af klubberne.

Analyser viste sidst i 90’erne, at
40% nævnte Alm. Brand som værende meget aktiv indenfor sports
sponsering.
Birger var endvidere med til at udvikle ’Grundkursus i sponsering’
under Dansk Markedsføringsforbund,
ligesom han var medvirkende til
afvikling af kurserne.

Andre sportsgrene som dans, volleyball, basketball, svømning, billard m.v. blev også valgt i mindre
omfang - som en væsentlig del
af at være dominerende indenfor
bandereklamerne.

Han har gennem en årrække været
foredragsholder på kurser om Sponsering arrangeret af Team Danmark
og DIF, ligesom divisionsforeningen,
klubber og andre interessenter har
haft glæde af hans foredrag...

På et tidspunkt var Alm. Brand
bandesponsor og medlem af erhvervsnetværk i stort set samtlige
superliga og håndboldliga klubber
- bortset fra Brøndby af naturlige
årsager.....en konkurrent sad godt
og grundigt på vestegnen.

Når talen e om ’Olympen’, er det
på sin plads at nævne, at han har
haft fornøjelsen af mange store
oplevelser, som tilskuer ved OL i
Los Angeles, Atlanta og Sydney.

ikke været så aktiv i sin markedsføring, men det er værd at bemærke, at
der i december måned blev indgået
en fireårig partneraftale med Dansk
Svømmeunion, som skulle komme
både bredden og elitesvømmerne
til gode. Hvem ved, der er måske
mere på vej?

Alm. Brand har igennem en periode

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.
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“

HURTIGERE
LÆNGERE
HØJERE

Længe før de første antikke olympiske lege har man kastet spyd fra for
2500 år siden. Det er en disciplin for
soldater og for jægere, det er det
våben, man når længst ud med ved
kasterens kraft og teknik alene. I
dette notat gælder det spyddet, der
er 260-270 cm langt og vejer 800
gram for mænd. Jeg vil ikke komme
ind på kasterens præstation, udover
med den bemærkning at de bedste
afleverer spyddet til flugten med
omkring 120 km i timen efter et
tilløb med 20 km i timen, og rotation
omkring spyddets længdeaksen på 25
omdrejninger pr sekund!

FØRST: Jeg fløj fra Paris til Santiago
i Chile for 4 år siden i et Boeing 777
fly, en tur på 14½ time! Vi sad på en
af de sidste rækker. Hver gang jeg
lagde hovedet mod nakkestøtten,
så fik jeg en masse små ryk i nakken.
Da vi passerede fra Atlanten ind over
Amazonas, blev det værre. Den rysten
i et så stort fly, som er lidt længere
og har større vingefang end Jumboen,
det undrede mig. Nuvel, det sidste
stykke mod Santiago fløj vi mellem –
ikke over - Andesbjergene, en enorm
naturoplevelse.
DERNÆST: Jeg erindrede senere en film,

der viste et spyd i flugten. Det var
optaget med et højhastighedskamera
og gengivet langsomt. Jeg så filmen
i 1990 og lærte, at det var et led i
forsøg på at mindske den voldsomme
pisken rundt, der er i halespidsen af
et spyd under flugt, man tænkte på
at sætte finner på spyddet, nej - ikke
udvendigt, men indvendigt i røret, for
at dæmpe svingningerne.

“

Flugt før 1986

DA ’LÆNGERE’ BLEV FOR LANGT.
Naturligvis udviklede kasteteknikker
og spyd sig gennem årene. Figuren
viser det for verdensrekord, øverst, og
Guld ved de Olympiske Lege nederst.

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

I 1984 kastede Uwe Hohn 104,80 meter,
hvilket er hele stadions længde med
risiko for at spyddet landede blandt
tilskuerne. Derfor besluttede man at
konstruere spyd, hvor tyngdepunktet
er flyttet 40 mm frem foran opdriftspunktet, hvilket gav en reduktion
på 15-20 % på længden og større
sikkerhed for korrekt landing. Det
ses i figuren fra 1986.
Svævet med det nye spyd fremgår af
tegningen, det sker nu med snuden
nedad.
OLYMPEN - 01/2014

I mit studie på Polyteknisk Læreanstalt lærte jeg en del om strømningslære og dynamik i fluider (vand,
luft, smeltet metal mv.). Vi regnede
og eksperimenterede på laminare
strømninger og turbulente strømninger
omkring et profil.
OG:

I spidsen og rundt om den forreste del
af profilet er strømingen laminar, glat,
jævn. Ved en bestem hastighed dannes
hvirvler, strømningen bliver turbulent.
Man arbejder intenst på at fremstille
vingeprofiler, turbineskovlblade, vindmøllevinger mv. så skiftet fra laminar
til turbulent strømning sker så lagt
bagude som muligt, for turbulensen
nedsætter fremdrift og løft.
Er der noget tilfælles
mellem min flyoplevelse og spyddets
evne til at flyve langt? Ja, naturligvis.

NYSGERRIGHED:

De første spyd var af træ, det har den
ulempe, at man ikke kan fremstille to
ens spyd. Det var en kunst at finde
en dygtig snedker. Da letmetaller som

aluminium blev tilgængelige, så blev
de ekstruderet til rør og spidset til i
enderne. Det var et sådant rør, man
ville mindske vibrationerne i ved hjælp
af de indvendige finner.
Spyddet har fart fremad, hvilket
medvirker en løftende kraft og en
vindmodstand. Strømningen i den
bagerste ende er turbulen, hvilket
medvirker til vibrationerne. Men vibrationerne kommer også fra selve
kastet, idet kasteren giver det et
skub på tvære af længderetningen
i det øjeblik spyddet slippes. Sammenligningen med vibrationerne i den
bageste del af flyet stammer alene fra
den turbulente strømning.
I tegningen ses hvorledes spyddet
’stejler’ mod afslutningen, hvilket er
uheldigt i konkurrencesituationen,
for det må ikke ramme jorden med
bagenden som det første, det skal
stikke snuden i jorden. Ellers ’skøjter’
det videre henover jorden i høj fart.

Flugt efter 1986

Udviklingen fortsætter. Fra midt
1980’erne og frem udvikles 40.000
nye materialer om året, hovedparten
er kompositmaterialer af metaller,
glasfibre, plast, kulfibre mm. De er
taget i brug af spydkonstruktørerne,
så spyddet i dag har en metalsnude
og et rør af et kompositmateriale og
greb. Vibrationerne er der stadig, men
der findes kompositmaterialer med
svingningsdæmpende egenskaber. På
et tidspunkt lavede man små huller i
overfladen som på en golfbold, men
det blev forbudt.
Som spurgt tidligere: Er der noget
tilfælles mellem fly og spyd?
Spyddet udvikledes med kompositmaterialer. Ovennævnte fly fløj med

passagerer første gang i 1994, det
består af 20% kompositmaterialer,
der er megen Aluminium og Titanium.
Den nyeste flytype fra Boeing, 787
Dreamliner, fløj første gang med passagerer i efteråret 2012, det består
af 50% kompositmaterialer, røret
er spundet og bagt. Boeing er ved
at konstruere et nyt medlem af 777
familien, lur mig om ikke andelen af
kompositmaterialer øges. I vingerne
erstattes højstyrkealuminium med
kompositter.
Udviklingen fortsætter naturligvis.
Vi vil: Hurtigere, længere, højere!
Carl Christian Lassen
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Profil: Eskild Ebbesen
NAVN: Eskild

Ebbesen
27. maj 1972
KLUB: Danske Studenters Roklub, DSR
IDRÆTSGREN: Roning, LW4FØDT:

OL-DELTAGELSE, PLACERING:
Guld
BEDSTE OPLEVELSE VED OL:
Forløsningen ved at vinde.

JOB/UDDANNELSE
Cand. Scient. i idrætsfysiolog.
FAMILIE
Ja, hustru og tre piger på 4, 9 og 12.
FRITIDSINTERESSER
MTB og triathlon (og optimere udstyr)

ELITEKARRIERENS HØJDEPUNKT:
Absolut OL-medaljerne.
ANTAL TRÆNINGSTIMER PR. UGE:
10-20 timer.
SPORTSLIGE STYRKER:
At lave mange watt.
HVOR KOMMER DINE VÆRSTE
KONKURRENTER FRA:
Australien, England, Kina, Italien, Sydafrika, Schweiz.

Foto: Sarah Lauritzen, OL Athen 2004

ESKILD
EBBESEN

Bacher

SINCE 1897

Kirstinehøj 5, 2770 Kastrup - Tlf.: 32 50 52 00
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Bestyrelsesmedlem
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Vi ønsker tillykke
Januar 2014
3. januar
15. januar

Christian Thyssen
Sejlsport
Niels Peder Pedersen Skydning

70 år
60 år

Februar 2014
11. februar
15. februar
15. februar
25. februar
27. februar

Flemming Gleerup
Inger Fester
Hans Ewald Hansen
Jan Ingstrup
Mogens Pedersen

Cykling
Atletik
Fodbold
Cykling
Roning

70 år
90 år
70 år
70 år
70 år

Marts 2014
3. marts
6. marts
7. marts
22. marts

Lars Jensen
Jesper Pilegaard
Ernest Bohr
Annika Langvad

Cykling
Sejlsport
Hockey
Cykling

50 år
50 år
90 år
30 år

April 2014
1. april
10. april
15. april
17. april
25. april

Kim Juhl Christensen
Alf Johansen
Per Pedersen
Jørgen Bojsen-Møller
Birgitte Hanel

Atletik
Cykling
Cykling
Sejlsport
Roning

30 år
70 år
50 år
60 år
60 år

Oplevelser for alle
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HOLD DIG OPDATERET OM KOMMENDE ARRANGEMENTER ELLER
PÅ WWW.OLYMPISKKLUB.DK

Kommende arrangementer
5. APRIL 2014

Forårstræf inkl. generalforsamling
12. JUNI 2014

Golf i Tikøb
AUGUST 2014

Copenhagen Athletic Games
20. SEPTEMBER 2014

MTB Hot Cup Finale i Tisvildehegn
22. NOVEMBER 2014

OKD’s 25 års Jubilæum
Hold også øje med vores hjemmeside og Facebook hvor der
er løbende opdateringer på arrangementerne.

OLYMPISK KLUB DANMARK
Idrættens Hus • Brøndby Stadion 20 • 2605 Brøndby
Mail: info@olympiskklub.dk • www.olympiskklub.dk
Bankkonto: Regnr.: 2232 Konto nr.: 8974620171

