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Så nærmer julen og årets afslutning sig. Begge begivenheder, der er forbundet med
mange traditioner præcis ligesom et OL. Det er også noget af det, der med til at
gøre begivenhederne til noget helt specielt. Noget dejligt genkendeligt, trygt og
noget vi alle har et eller andet forhold til, som faktisk kan være både godt og svært.
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JUBILÆUMSTALE

– FORKORTET VERSION V/AVI LUND JÄRUND

Selv er vi i bestyrelsen ved at downloade hymnen, få den fine ”flamme” ud af
pengeskabet, pudset og gjort klar til vores jubilæumsfest. Ligesom traditionerne
er vigtige, er det også super vigtigt med fornyelse. Der skal være nye aktiviteter,
ny organisering andre visioner for fremtiden, alt det der skal være med til at
udvikle en klub som vores.

Det er en meget stor glæde for mig i dag at kunne byde jer velkommen
til vores festaften i anledning af Olympisk Klub DK’s 25 års jubilæum.
Det er jo virkelig en festdag og det glæder mig at så mange olympianere
har afsat tid til at komme og dele dagen med os.
Som forberedelse til dagen har jeg været i gang med at hente informationer, anekdoter m.v. hos de olympianere, der har været med igennem
alle årene.

Derfor er vi i bestyrelsen gået i gang med en meget spændende proces omkring
udviklingen af vores klub. Jeg ser meget frem til det videre forløb og er mega
spændt på at se, hvor vi ender henne. Det viser fremtiden og forhåbentlig er vi et
skridt nærmere efter bestyrelsens visionsseminar i morgen den 15.11. Jeg glæder
mig i hvert fald og hilser alle nye initiativer velkommen, vi har godt af at få rystet
posen ind imellem.

Jeg har også været i gennem de udgivelser af Olympen, som jeg kunne
finde på kontoret, referater fra årsmøder, bestyrelsesmøder m.v. Det gav
mig et billede af en klub med masser af engagement, stærke personligheder, vinder – og fighter instinkt ikke kun i sportsarenaen men også
i bestyrelseslokalet, men også en klub med medlemmer oppe i årene,
hvor sygdom desværre er blevet en kedelig del af dagligdagen.

Nogle vil måske undre sig over, at Olympen først udkommer nu. Det er simpelthen
fordi, at vi gerne ville have friske billeder og reportage med fra vores jubilæumsfest.
Endelig vil jeg benytte lejligheden til at sige tak for det forgangne år og jeg ønsker
jer alle en dejlig jul og et godt nytår.

En del af mit materiale fra den pure start fik jeg af Niels Fredborg. Bl.a.
ligger der en invitation fra Danmarks Olympiske Komité ,v/Jytte Visti
Jacobsen til det der blev det stiftende møde i Olympisk Klub Danmark.
Der var solid opbakning og de inviterede var danske medaljetagere.

Avijaja Lund Järund
Formand

Fortsættes på side 6

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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DOPINGBEKÆMPELSEN
UNDER IOC
International olympisk komite (IOC) medicinske kommission blev stiftet I 1967
og skulle være ansvarlig for OL-deltagernes sundhed bl.a. fordi deltagernes
brug at stimulanser var stigende og mindst en atlet var død efter indtagelse af
medikamenter under OL 1960 i Rom.
I det Olympiske Charters regel 48 står:” IOC skal fastsætte en IOC Medicinsk Kodeks, som skal indeholde
bestemmelser om forbud mod doping, fastsætte lister
over forbudte kategorier af stoffer og metoder, bestemmelser om konkurrencedeltageres forpligtigelse til at
underkaste sig medicinsk kontrol og undersøgelser
og tage højde for sanktioner som skal anvendes i
tilfælde af en sådan medicinsk kodeks, som også skal
indeholde bestemmelser vedrørende den medicinske
pleje, der gives atleter”. IOC Medicinsk Kodeks sigter
i særdeleshed på at beskytte atleternes helbred og på
at sikre respekt for de etiske begreber, der er indeholdt
i fair play, den olympiske ånd og lægelig praksis”.
IOC har således ansvar for regler og definition af
doping, mens den egentlige testning overlades til
organisationskomiteen og andre, der enten mangler
vilje eller penge til at gennemføre dopingkontrol. Men
IOC’s Medicinske komite beholdt håndtering af alle
resultater bl.a. analyserapporter fra laboratorierne.
DOPINGKONTROLLEN VED OLYMPISKE LEGE
De første dopingtests blev gennemført som et pilotprojekt på cykelryttere ved OL 1964 I TOKYO. Rytterne
blev undersøgt for injektionsmærker og iagttaget ved
startlinjen for indtagelse af tabletter eller kapsler.
Flere urin prøver var blå, men der rapporteredes
kun om få og uskadelige stoffer. Mange atleter og
nationale støttepersoner var ikke samarbejdsvillige,
og de mediciske officials klagede til IOC’s præsident
Brundage.
Siden har der været fokuseret kraftigt på de personer, der i forbindelse med OL har forbrudt sig mod
dopingreglerne.
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Antallet af dopingsager refererer til antallet af positive
tests fra IOC/WADA akkrediterede laboratorier. Atleter
der er testet positiv i månederne inden OL og udelukket
er ikke inkluderet i de beskrevne dopingsager fra OL.
IOC gennemførte den første dopingtest ved vinter
OL 1968 I GRENOBLE og ingen af de 86 dopingtests
indeholdt ulovlige stoffer.
Ved OL 1968 I MEXICO CITY gennemførtes 667 urintests.
Den første – og eneste- OL deltager, der testede
positiv for brug af præstationsfremmende stoffer,
var den moderne femkæmper Liljenwall fra Sverige.
Femkæmperen testede positiv for alkohol og dermed
mistede han sin bronzemedalje. Alkohol stod ikke på IOC’s
liste, men hans forbund havde tre år tidligere indført
forbud mod indtagelse af alkohol i skydedisciplinen.
Flere år senere kom alkohol også på dopinglisten i de
”normale” skydekonkurrencer.
Ved OL 1972 I MÜNCHEN blev der taget 2079 prøver, som
blev analyseret for forskellige typer stimulanser, og
7 havde benyttet dopingstoffer, herunder 4 medalje
vindere.
Størst presse omtale fik den 16 årige amerikanske
svømmer Rick deMont, der vandt guld i 400m fri.
Han oplyste ved kontrollen, at han havde indtaget
efedrinholdig anti-astmatisk medicin. Rick de Mont
blev alligevel diskvalificeret og nægtet start i andre
konkurrencer. Sagen skabte så megen røre, at IOC
accepterede visse typer anti-astmatisk medicin ved
de efterfølgende lege.
Mange atleter brugte stadig stoffer, som enten ikke
var på den forbudte liste eller, som det ikke var muligt
OLYMPEN - 03/2014

at analysere f.eks. de anabole steroider. Det var dog
ved at være tydeligt for idrætsudøvere, læger og
officials, at deltagerne i bestemte idrætsgrene blev
abnormt store. Kuglestødere øgede således deres
gennemsnitlige vægt med 14 % mellem 1956 og 1972.

Mindst 9 positive sager blev fortiet for offentligheden.
Dopingkontrolformularer med vigtige kodenumre tilhørende dopede udøvere fra OL s sidste konkurrencedage
forsvandt fra et hotelværelse tilhørende formanden for
IOC’s mediciske komite, Prince Alexandre de Merode.

Under OL 1976 I MONTREAL (1776/11) blev en polsk
diskoskaster Rosani testet efter lodtrækning under
kvalifikationen. Hun leverede den første positive test
for steroider i OL sammenhæng, og diskvalifikationen viste samtidigt, at der nu også var kvindelige
udøvere, der brugte hormoner. KGB-folk var med ved
prøvetagningen, og der rapporteres om eksempler på
udskiftning af blærens urin inden prøveafgivelsen.

Ved OL 1988 I SEOUL, blev der analyseret 1601, prøver
hvoraf 10 var positive. For første gang var heste også
underlagt dopingkontrol. Ben Johnson blev testet positiv
for stanozolol efter at have vundet guldmedalje og sat
ny verdensrekord på 100 m. Ben Johnson nægtede,
og han blev sammen med Canada nu fordømt i den
største dopingsag verden havde set. Canada reagerede
ved at nedsætte en undersøgelseskommission til at
klarlægge omfanget af brug af dopingstoffer i og
udenfor Canada.

Kun 15 % af urinprøverne blev undersøgt for anabole
steroider.
tog man blot 645 urinprøver, men
OL sluttede alt andet end dopingfri, hvilket var den
officielle konklusion. Positive prøver blev ikke offentliggjort, men efter-analyse af prøverne viste
flittig brug af testosteron.
OL 1980 I MOSKVA

Organisatorerne af OL 1984 I L.A. brugte over 1,6 mio.
US $ til at etablere dopingkontroludstyr og mange
diskvalifikationer fulgte (12 positive prøver). For første
gang blev alle 1510 urinprøver udsat for GC-MS teknik,
som bl.a. måler T/E-ratio (positiv test hvis over 6),
men også lavopløselig masse spektrometri (LRMS).
Vainio, Finland blev den første medaljevindende udøver, der blev disket for at have taget doping. Kun
20 minutter før finalen på 5000m fik han meddelelse
om diskvalifikation på 10 km (sølv). Der var spor af
steroider. I LA havde han fået tilført eget blod fra
tidligere på året, hvor han brugte steroider!

Dubin rapporten var færdig i 1990 og den beskrev,
hvordan BJ’s systematiske dopingbrug gennem 7 år var
styret af hans læge og træner. Rapporten redegjorde
også for rivaliseringen mellem sportens stormagter.
Det kom frem at Sovjet under legene i Montreal og
Seoul havde et skib liggende i havnen forsynet med
dopingkontroludstyr, som op til konkurrencerne testede
atleternes urin for spor af forbudte stoffer. I USA
havde den olympiske komite tilbudt idrætsudøverne
frit lejde til at fremsende dopingprøver – ingen af
de aktive ville risikere straf hvis prøven var positiv.
Østtyskland havde i mere end 10 år i forbindelse med
det statstyrede brug af dopingstoffer screenet atleterne
før internationale konkurrencer. I 1987-88 analyseredes
6.641 urinprøver. Atleterne vidste,hvornår de skulle
testes, hvor lang tid de kunne tage hormonerne, og
hvornår de skulle stoppe.
Fortsættes på side 10

Pas godt på de gode værdier
Hos Alm. Brand synes vi, at værdier er vigtige.
Både de værdier der er rigtige ting, og de ting der er vigtigere end ting.
Ring og hør hvordan vi kan passe godt på dig og dine værdier på
telefon 87 30 20 00 eller gå ind på almbrand.dk og læs mere.
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Fortsat fra side 3

Fra selve mødereferatet lyder det ordret: ”Stemningen ved mødet var straks fra starten meget
nostalgisk. Deltagerne domineredes jo af grupper
tilbage fra Olympiaderne i 1948 og 1960, og der
var mange hjertelige gensyn mellem mennesker,
der ikke havde set hinanden i mange år. Også
minder og episoder fra dengang indtog en dominerende plads i samtalerne deltagerne imellem.
Det var både hjerteligt og morsomt” – dette er en
stemningsbeskrivelse som vi i dag også kan nikke
genkendende til, når vi mødes i dette forum.
Der var klar opbakning til klubbens stiftelse og det
blev besluttet at man skulle starte med en klub for
medaljetagere, som på det tidspunkt udgjorde 125
personer.
Klubbens formål blev defineret som: at styrke den
personlige kontakt imellem olympianere og at
fremme den olympiske bevægelse. Klubben blev således organiseret under DOK og Olympisk Akademi
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og de 3 første personer ved roret var Ebbe Parsner,
Niels Fredborg og Jette Heili.
Allerede i 1991 besluttede man at udvide kredsen
til at omfatte samtlige danske olympiske deltagere
gennem tiderne, det holdte ikke i længden med en
klub kun for medaljetagere.
Men som så mange andre foreninger har det været
og er det også en klub med udfordringer. Gennemgående temaer igennem årene er - Hvordan får vi
sponsorer, hvordan får vi nye medlemmer – gerne
yngre årgange – Manglende opbakning til aktiviteter osv.
Fremtiden – den har vi i bestyrelsen gjort os
mange tanker omkring, fordi der er ingen tvivl om,
at vi virkelig ønsker at vi sidder her igen om 25 år.
Men vi er jo også i en tid, hvor tilbuddene er mangfoldige, tiden er knap, mange får måske dækket
deres behov via de sociale medier, og teknologien
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har udviklet sig helt enormt igennem de sidste 25
år. Det ser vi jo også på vores egen facebook side
hvis antal af medlemmer stiger støt.
Vi SKAL turde udvikle og gøre noget nyt også i en
traditionsrig klub som vores, ellers tror jeg ikke at
vi kan opretholde succesen, tradition og fornyelse
skal følges ad. Vi er i bestyrelsen i gang med visionsarbejde, som virkelig kan skabe store og meget
spændende ændringer for Olympisk Klub Danmark,
overliggeren den ligger højt, og visionerne er
store. Vi håber naturligvis at vores medlemmer,
sponsorer og vigtige samarbejdspartnere vil være
med til at bakke op omkring udvikling af klubben
og her tænker vi naturligvis også DIF som en meget
vigtig samarbejds- og sparringspartner samt støtte
for os.

Når vi taler udvikling må vi også indtænke vores
medlemsblad Olympen. Behøver den virkelig at
være i trykt form. Den koster meget i tid og mange
penge i tryk og forsendelse, og i disse tider hvor
alle nu er tvangsindlagte til at have mail (digital
postkasse), kunne man måske driste sig til at overveje den i et andet format måske elektronisk.
Ikke desto mindre står vi her i dag 25 år, 7 formænd, 25 bestyrelsesmedlemmer, mange frivillige
arbejdstimer, en del kampe og rigtig mange flasker
rødvin efter, med en god klub og en glad formand
fordi så mange har bakket op omkring jubilæumsfesten – tak for det.
Til slut vil jeg blot bede alle olympianere om at
rejse sig og så må vi udbringe et leve for Olympisk
Klub Danmark.

Selvfølgelig også en kæmpe stor tak til TD og
sponsorer som støtter os økonomisk, det er utroligt
vigtigt for klubbens eksistens med den støtte.
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HURTIGERE
LÆNGERE
HØJERE

I den sidste artikel om udvikling i de tekniske hjælpemidler til
at få atletens præstation forøget, har vi valgt at belyse den
cykel, som Triatleterne benytter.

Vi vil normalt tænke på vægtløftning, brydekamp
og lignende, når temaet er ’stærkere’, men det er
udviklingen i hjælpemidler er begrænset i de idrætsgrene, 100 kg på en vægtløfters stang er trods alt
100 kg på en lignende stang. Det er kendetegnende
for vægtløftere, at de skal være ’all round’ stærke,
overarme og skulder til svømning, lår til cykling og
hele bevægeapparatet til løb. Og netop cyklen er i
en udviklingsproces.
Jeg husker med gru en situationen i mit første Tri i
Hillerød, 500 m svømning, 39,5 km cykel og 10 km løb,
og derfor mener jeg at forstå hvorfor den oprindeligt
benyttede racercyklen har undergået en forandring.
Jeg var 60 år gammel, jeg kan ikke svømme crawl
selvom jeg er sejler, og jeg cyklede på en racer, som
jeg havde arvet fra min svigersøn, der havde benyttet
den i 10 år, gearskifte skete med vippearme på den
skrå stang uden klikmekaniske, hvilken ’havelåge’.
Chokket kom, da jeg skulle løbe. Benene ville slet ikke
flytte sig som jeg ville, min normale løbestil kunne
jeg ikke komme ind i, det var overraskende og hårdt.
Jeg løb vel 2 km inden der kom lidt styr på det. Den
oplevelse er jeg absolut ikke ene om, alle fortæller
om rædslerne ved skiftet fra cykel til løb, og det er
netop noget, de dygtige træner meget.

Hvad gør den tekniske udvikling ved det? Jo, kig på en
racercykel, rytterne sidder bagved kranken, der hvor
pedalerne fastholdes og drejer rundt om, de sidder
med næsten vandrette lår, når pedalen er i øverste
position. Det svære er at ændre bevægemønstret
sammenbøjet fra vandrette lår og nedad til lodret
løbestil med sving i hofterne fra lodret frem og tilbage.
I de to figurer kan I tydeligt se ændringen, racercyklen
er en moderne type, der er stor udvikling fra de 10 år
gamle cykler. Ved Ironman i København i august så
jeg mange på racercykel og ind imellem cykler med
den nye geometri. De havde ikke racerens styr, men
en vandret bom og fremadrettede støttearme, hvor
gearskiftet er monteret i spidsen.
Alt i alt, ændringerne medfører at triatleterne udnytter deres styrker i benene bedre, når de skal tage et
helhedshensyn til svømning, cykling og løb.
Carl Christian

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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Fortsat fra side 5

Det fungerede 100 % i forhold til OL, hvor der aldrig
er registreret en positiv urinprøve fra DDR.
Efter OL 1988 i Seoul røbede Prof. Donike fra Køln
Laboratoriet til Times, at den senere test af mændenes
urinprøver viste, at mindst et halvt hundrede havde
benyttet anabole steroider, og tyve atleter var testet
positive uden, at de var blevet diskvalificeret.
Ved OL 1992 I BARCELONA testede man 1871 urinprøver
hvoraf 5 var positive for stryknin, norefedrin, mesocarb
og clenbuterol (2).
EPO var allerede kommet på dopinglisten i 1990 efter
flere relaterede dødfald, og der var et akut behov for
en screeningsmetode. Det ville et af medlemmerne
i IOC’s medicinske komite gerne tage sig af. Prof.
Conconi modtog fra IOC millioner til finansiering af sit
forskningsprojekt, og det Italienske sportsministerium
bidrog også økonomisk. Conconi udviklede ingen
testmetode til EPO. Til gengæld kom der fuld turbo
på mange italienske atleter i første halvdel af 90erne.
Også efter OL Barcelona 1992 var der efter-analyse af
urinprøver mht. steroidprofil. Analyserne afslørede,
at én ud af ti af de testede udøvere benyttede steroider. IOC meddelte endnu engang, at kampen mod
dopingspøgelset gik den rigtige vej.
Inden OL 1996 i Atlanta – hvor der var 1947 urintests
(2 positive)- havde IOC investeret knap 20 mio. til
testlaboratorium med massespektrometre med ekstrem
høj opløsningsevne (HRMS). Desværre blev man ikke
færdige med diskussionen af denne ny teknologi, så
instrumentet blev først godkendt til brugt til officielle
analyser i Nagano i 1998. Kun 5 af 25 globale laboratorier
rådede over det nye udstyr, der kan påvise anabole

steroider indtil 5 måneder efter indtagelse er ophørt.
Mindst 9 dopingsager blev beskrevet i verdenspressen,
heraf 6 for et nyt stof- bromantan (alle sager fra Rusland og Litauen). Bromantan er et psyko-stimulerende
stof med virkning som amfetamin. Bromantan skulle
kunne reducere følelsen af træthed og samtidig give
energi få timer efter indtagelsen. Samtidig skulle det
stimulerende middel kunne fremme kroppens tilpasning
til høje temperaturer som i Atlanta.
Bromantan var ikke omtalt blandt 1996 listens stimulanser, men skulle henregnes under ”og beslægtede
stoffer,” ifølge IOC’s medicinske komite. Den var
præsidenten for den russiske OL komite ikke med på, så
han appellerede til CAS, der er appeltvistløsningsorgan
under Olympiske Lege. Alle bromantan sager (Rusland
og Litauen) blev efterfølgende afvist af CAS.
Det lykkedes aldrig IOC at gennemtvinge en større
harmonisering mellem de internationale specialforbund
om regler for dopingkontrol, dopingliste og minimumssanktioner for overtrædelse af dopingreglerne som
anbefalet af Medical Code.
IOC var den eneste organisation, som havde mulighed
for at styre den internationale idrætsscene til at
bekæmpe doping, fordi det har ressourcerne og den
politiske gennemslagskraft. IOC’s bidrag i 1990erne
strækker sig dog primært til offentlige erklæringer
om nye tiltag, der som regel ikke blev fulgt op.
Ved OL 2000 I SYDNEY blev der 2769 test, hvoraf 437
blev indsamlet out of competition. Hertil kommer 625
blodprøver. Der var stadig ikke muligt at påvise protein
hormonet EPO ved massespektrometri. Til gengæld
er det muligt at kombinere en direkte påvisning af
recombinant EPO fra urin med en indirekte metode,

hvor man måler fysiologiske påvirkninger på bestemte
blodparametre.
World Anti-Doping Agency (WADA) var for første
gang repræsenteret med deres Independent Observer Programme, der har til formål at sikre at hele
kontrolprocessen forløber i overensstemmelse med
vedtagne regler og retningslinjer, samt efterfølgende
rapporterer til WADA og øvrige interessenter.
Ved OL 2002 I SALT LAKE CITY undersøgte man 770 urintests
og 77 blodprøver, hvilket førte til 8 sager. Laboratoriet
afslørede især dopingmetoder, der havde til hensigt
at øge transporten af ilt i kroppen. Det omfattede
glycoprotein hormoner som recombinant erythropoietin
og det analoge darepoetin eller NESP samt praksis af
autolog og non-autolog blodtransfusion. Det gik ud
over to russiske og en spansk guldmedaljevinder i
langrend, og to blev udelukket for at være i besiddelse
af udstyr til blodtransfusion.
Ved OL 2004 I ATHEN analyserede man 3617 prøver heraf
691 blodtests. Nye stoffer på dopinglisten var gruppen af stoffer med anti-østrogen aktivitet og HBOC i
blodprøver. Laboratoriet var også udstyret til at påvise
designerhormoner f.eks. THG samt forbedrede analyser
af glucocorticoider. For første gang var der stor fokus
på atleter der nægtede at afgive urinprøve og/eller
som skjulte sig for dopingkontrolsystemet. Der var
31 overtrædelse af anti-dopingreglerne.
Fra 2004 havde World Anti-Doping Agency (WADA)
overtaget ansvaret for dopinglisten og for laboratoriernes kvalitetskontrol og akkreditering.
Ved OL 2008 I BEIJING blev der foretaget 4770 tests
som blev undersøgt efter gældende WADA regler i

International Standard for Laboratories. Seks atleter
testede positiv, men efterfølgende analyser af nedfrosne
prøver bragte antallet af positive prøver op på 18
præsterede 5132 dopingtests indenfor
132 nationaliteter svarende til 30 % af samtlige deltagere. WADAs IO rapport konkluderede, at alle tests
var afviklet efter gældende IOC regler, der var 100
OL 2012 LONDON

% i overensstemmelse med WADC. Der indgik 946 blodprøver og 430 prøver foregik i overensstemmelse med
løbende ABP programmer under nogle internationale
forbund (IF). I alt 8 prøver var positive.
Ved OL I SOCHI 2014 blev gennemført i alt 2473 prøver,
der fordeler sig på urintest (1971), blodprøver (455)
samt blodprøver til ABP målinger (47). Af planen
for testning fremgik en nogenlunde 1:1 fordeling
af prøverne taget før og efter konkurrence. Der var
blandt disse prøver 6 overtrædelser af dopingreglerne.
Forts. følger om de ansvarlige for dopingproblemet
samt en mærkelig historie om dopinglisten.

SAMMENFATNING AF OL DOPINGSAGER FRA 1968-2014
VED OLYMPISKE LEGE HAR DER FRA 1968 TIL 2014 VÆRET I ALT 140
DOPINGSAGER. VED SOMMER OLYMPISKE LEGE ER DER I PERIODEN 19682012 GENNEMFØRT 27.918 DOPING TESTS, HVILKET HAR RESULTERET
I 118 DOPINGSAGER ELLER BLOT 0,42 %!
VÆGTLØFTNING HAR HAFT FLEST POSITIVE MED 33,6 %, FULGT AF
ATLETIK (29 %) OG CYKELSPORT (4,3 %) – OG DET ER SÅ HER HVOR
”KÆDEN FALDER AF” I EN TILSYNELADENDE OPLYSENDE STATISTIK.
DET SKAL MED, AT LANGREND STÅR FOR 50 % AF RAPPORTEREDE SAGER
INDEN FOR VINTERSPORT OL.

Bacher

Oplevelser for alle

SINCE 1897

Kirstinehøj 5, 2770 Kastrup - Tlf.: 32 50 52 00
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Profil: Finn Larsen
Larsen
1951
KLUB: Maribo Kajakklub
IDRÆTSGREN: Kano og Kajak: Træner i
Super Kraft Center Maribo Lolland/
U23 Landstræner

JOB/UDDANNELSE:
Faglig Konsulet, og nu Fuldtidstræner.

ANTAL ARBEJDSTIMER CA. PR. UGE
SOM TRÆNER:
Bruger 6-10 timer pr. dag, alle ugens
dage : 2 -3 x træning pr. dag, 3 -4
årlige træningslejre x 3 uger, 13-14
week-ender, og deltagelse i 10-15
stævner. Fordelingen er 2/3 fysisk
træning 1/3 administration.

LIVRET:
Mange forskellige fiske retter.

NAVN: Finn
FØDT:

BEDSTE TRÆNER EGENSKAB:
Samspillet med den aktive, motivation.
SVAGESTE TRÆNER EGENSKAB:
At systemerne, i forbund, internationalt m.m. ikke arbejder hurtigt nok.
(tålmodighed)
HVOR KOMMER VORES VÆRSTE KONKURRENTER FRA:
Igennem mange år har det været
Ungarn,Tyskland, Polen, Tjekkiet, men de senere år, er det også
Serbien,Frankrig,Spanien og Rumænien.

FAMILIE:
Gift med Marianne, 1 søn Rene Larsen,
bor i Silkeborg.

FRITIDSINTERESSER:
Sport og Kultur og fritids politik.
OL-DELTAGELSE SOM TRÆNER (ÅR),
PLACERING:
Træner / leder 1988
BEDSTE OPLEVELSE VED OL:
Spillede fodbold med Stefan Edberg,
Michael Gross.
VÆRSTE OPLEVELSE VED OL:
De noget lange ventetider der var.
HVAD VED VI IKKE OM DIG:
Bestyrelsen/Formand Ungdomskolen Maribo nu Lolland Kommune igennem 26 år.

6-DAGES LØB I BALLERUP

ER DU STADIGVÆK TRÆNER – HVAD
ER DIT MÅL?:
Jeg er stadig træner, mit mål er at
Dansk Kano og Kajakforbund, bliver
topsatsningsforbund, og vi bliver bladt
verdens førende lande i vores sport på
ungdom og senior siden.
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MANDAG, DEN 2. FEBRUAR KL 19:00 I BALLERUP SUPER ARENA
Arrangementet inkluderer dejlig middag og såkaldt ”blød bar”. Olympisk Klub har 20
pladser og egenbetalingen udgør DKK 150,-. Håber at I vil være med til en festlig
aften på første parket.
Først til mølle og tilmelding SENEST den 15. januar 2015 til Jørgen Emil Hansen på
mail: JEMILH@HOTMAIL.COM
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Olympisk Klub Danmarks
bestyrelse 2014
Formand
Avijaja Lund Jaründ
avijaja.jarund@hotmail.com
Valgår: 2015

OLYMPEN
December 2014

Bestyrelsesmedlem
Jørgen Emil Hansen
jemilh@hotmail.com
Valgår: 2015

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

Redaktion:
Avijaja Lund Jaründ
Fotos:
Hvor andet ikke er anført er
det Jørn Lund og Gerd
Larsen
Oplag:
500 stk.

Næstformand
Keld Nielsen
keldnielsen@hotmail.com
Valgår: 2015

Bestyrelsesmedlem
Susanne Ward
susanne.ward470@gmail.com
Valgår: 2014

Kasserer
Preben Kragelund
pkr@scanbee.dk
Valgår: 2014

Bestyrelsesmedlem
Lene Skov Andersson
leneskovandersson@gmail.com
Valgår: 2015

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

Deadline for næste nr.:
1. februar 2015
Indlæg sendes til:
Avijaja Lund Jaründ
avijaja.jarund@hotmail.com

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

Vi ønsker tillykke
September 2014
5. september Chris Anker Sørensen
20. september Jørn Steffensen
23. september Erik Petersen

Cykling		30 år
Moderne Femkamp 70 år
Roning		75 år

Sekretær
Carl Christian Lassen
cc.lassen@webspeed.dk
Valgår: 2015

Oktober 2014
5. oktober
John Rungsted
5. oktober
Dan Ibsen
22. oktober
Erling Johansen

Kano		80 år
Sejlsport		60 år
Vægtløftning		70 år

Bestyrelsesmedlem
Michael Durbahn
michael@durbahn.dk
Valgår: 2015

November 2014
2. november Kirsten Thomsen
6. november Tommy Kristensen
10. november Hans Kjeld Rasmussen
19. november Hanne Malmberg

Roning		60 år
Atletik		75 år
Skydning		60 år
Cykling		50 år

December 2014
13. december Hans Henrik Ørsted
23. december Bjarne Sørensen

Cykling		60 år
Cykling		60 år

608.139 kr. til
i Syd- og Sønderjylland
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
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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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HOLD DIG OPDATERET OM KOMMENDE ARRANGEMENTER ELLER
PÅ WWW.OLYMPISKKLUB.DK

Kommende arrangementer
31. JANUAR 2015

DM i indendørs roning
2. FEBRUAR 2015

6 dages løb i Ballerup Super Arena
21. MARTS 2015

Forårstræf/Generalforsamling
29. MAJ 2015

Golf i Tikøb
12. SEPTEMBER 2015

Mountain Bike i Tisvilde Hegn
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

