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VELKOMMEN TIL  
PARALYMPISKE ATLETER
På generalforsamlingen 2015 blev der 
skrevet historie da klubben besluttede 
en vedtægtsændring, der betyder at 
vi nu kan byde Paralympiske deltagere 
(athletics og non-athletics) velkommen 
som medlemmer af Olympisk Klub Danmark.

I den forbindelse har vi allerede etableret 
et samarbejde med DHIF (Dansk Handicap 
Idræts Forbund).

(læs mere om dette inde i bladet).

ÆNDRINGER I BESTYRELSEN
På generalforsamlingen takkede den 
tidligere formand Avijaja Lund Järund 
og bestyrelsesmedlemmet Jørgen Emil 
Hansen af. Tidligere måtte Lene Skov 
Andersson trække sig ud af bestyrelsen 
grundet manglende tid. En stor tak for 
indsatsen skal lyde herfra til alle tre.

Som nye bestyrelsesmedlemmer blev 
Rene Nielsen valgt som næstformand 
og Mette Vestergaard som nyt bestyrel-
sesmedlem. Som ny formand blev Keld 
Nielsen valgt. En profilbeskrivelse af de 
to nye bestyrelsesmedlemmer kan læses 
inde i bladet.

HVORDAN SKAL VORES  
KLUB UDVIKLE SIG?
Vi har mange udfordringer. Men særligt 
én udfordring bør i de kommende år stå 
øverst på vores dagsorden. Tilgang af 
nye og yngre medlemmer.

Klubben har haft en medlems tilbagegang 
gennem de seneste år.

Tilbagegangen skyldes primært at der har 
været en naturlig afgang af medlemmer 
uden at der har været en løbende tilgang 

af nye og yngre medlemmer.

I den forbindelse har bestyrelse igang-
sat et visionsarbejde med det formål at 
undersøge hvordan klubben fremover 
skal udvikle sig.

Hvordan får vi større tilgang af nye og 
yngre medlemmer? Hvilke aktiviteter skal 
vi tilbyde vores medlemmer?

Inde i bladet kan der læses mere om 
visionsarbejdet og hvordan alle kan blive 
indraget.

SEND GERNE DIN  
MAILADRESSE TIL MIG
Udover at give information via dette 
blad samt hjemmesiden og Facebook, 
vil vi gerne have mulighed for at kunne 
udsende nyheder og oplysninger om 
klubbens arrangementer hurtigere og 
direkte til jer via mail. Det blev også 
efterspurgt på generalforsamlingen. Så 
jeg vil opfordre alle der ønsker at modtage 
disse informationer elektronisk til at 
sende jeres mailadresse til mig.

LAD OS SÅ KOMME I GANG
Sammen med den nye bestyrelse glæder 
jeg mig til at tage fat på udfordringerne.

Den interesse og opbakning, der allerede 
under generalforsamlingen blev tilken-
degivet, lover godt.

Lad os sætte gang i udviklingen - sammen.

     
  Formand  

Keld Nielsen
keld.nielsen@olympian.org

Olympisk Klub Danmark har gjort det muligt for del-
tagere fra de Paralympiske Lege at blive optaget som 
medlemmer. Det er et meget positivt tiltag, som glæder 
både mig og mange andre paralympiske deltagere.

Deltagere ved de Paralympiske Lege har altid opfattet 
sig selv som aktive aktører i den olympiske bevægelse, 
hvor ”det vigtigste ikke er at vinde, men det at deltage 
i kampen” – vise ord fra Pierre de Coubertin, da han 
grundlagde de moderne Olympiske Lege, som også 
gælder i dagligdagen for mange af handicapidræt-
tens aktive.

Lighederne ved de to store parallelle begivenheder 
er langt større end forskellene, og olympiske og 
paralympiske atleter er alle støbt af den samme am-
bition, passion og glæde ved idrætten. Derfor giver 
det god mening også at dele historien og værdierne.

Olympisk Klub Danmark har taget et skridt, som jeg 
opfatter som en udstrakt hånd fra den olympiske 
bevægelse i Danmark. En markering, som ligger fint 
i forlængelse af de tilkendegivelser, der de seneste 
år er kommet fra toppen i IOC, hvor der jævnligt er 
markeret, at et værtskab for OL også kræver, at man 
påtager sig værtskabet for PL. Sådan har det været 
siden OL og PL i Seoul i 1988.

Vi er glade for, at den udvikling også slår igennem i 
Olympisk Klub Danmark, og vi glæder os til at bidrage 
til en videre udvikling af Olympisk Klub – vi har ikke 
tradition for at være passive medlemmer.    

Karl Vilhelm Nielsen 
formand, Dansk Handicap Idræts-Forbund

KARL VILHELM NIELSEN VAR MED TIL AT ETABLERE DANSK HANDICAP IDRÆTS-FORBUND I 1971 OG 
HAR VÆRET FORMAND SIDEN 1980, OG HANS EGEN IDRÆTSKARRIERE HAR BLANDT ANDET OMFATTET 
BORDTENNIS, KØRESTOLSBASKET OG KØRESTOLSRUGBY. HAN HAR DELTAGET VED DE PARALYMPISKE 
LEGE I 1976, 1980 OG 1984 – SPILLET 60 KAMPE PÅ LANDSHOLDET I KØRESTOLSBASKETBALL, 10 
KAMPE PÅ LANDSHOLDET I KØRESTOLSRUGBY OG VUNDET BRONZE I BORDTENNIS FOR HOLD.

Meningsfyldt 
samarbejde
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Oplevelser for alle

Afgående bestyrelsesmedlem Jørgen Emil Hansen, afgående formand Avijaja 
Jarund og nyvalgt formand Keld Nielsen.

En bestyrelse med 2 nye medlemmer, Keld Nielsen og 
Lene Skov Andersson, påbegyndte arbejdet i bestyrelsen 
umiddelbart efter sidste generalforsamling i april 
sidste år. Det er altid spændende med nye bestyrel-
sesmedlemmer, der kommer nyt liv, masser af gode 
idéer og den gamle bestyrelse bliver udfordret – det 
giver god energi og er nødvendigt i en bestyrelse, 
hvor vi som frivillige skal trække læsset.

Noget af det første vi skulle forholde os til var et forslag 
og et oplæg fra Danske Idræts Veteraner v/Mogens 
Jung om etablering af Danmarks Idræts Forbunds Ven-
ner som et fælles organ for Danske Idræts Veteraner, 
Dansk Idrætsleder Forening, Olympisk Klub eventuelt 
Danske Sports Journalister, Halsinspektør foreningen 
m.fl. Henvendelsen blev drøftet på et bestyrelsesmøde 
og vi blev enige om at OKD’s formål er at vedligeholde 
og udvikle kontakten imellem atleter, trænere m.fl. 
som har været en del af det olympiske hold. OKD skal 
endvidere fremme den olympiske bevægelse, herunder 
som medlem af WOA. Bestyrelsens tilbagemelding var 
derfor, at OKD’s formål og aktiviteter ikke harmone-
rede med den tilsigtede overbygning af Danmarks 

Idræts Forbunds Venner, og at vi derfor ikke fandt 
det relevant for OKD.

Så må vi ellers sige at det stod i OKD’s 25 års jubilæums 
tegn. Igen trak hr. og fru Esbjerg Lund et kæmpe 
læs og vi var i bestyrelsen meget spændte på, hvor 
mange tilmeldinger, vi ville få til jubilæet, hvor alle 
sejl var sat til. Vi kom op på 68 deltagere, hvilket var 
meget flot og egentlig oversteg vores forventninger. 
Vi fik en flot og spændende dag, som startede med 
hyggelig frokost hos vores gode venner på Esbjerg 
Rådhus v/borgmester Johnny Søttrup, herefter en 
vanvittig spændende rundvisning på Esbjerg Havn 
som indenfor de seneste 10 år har udviklet sig fra at 
være en fiskerihavn til en særdeles højteknologisk 
virksomhed. Vores havneguide var direktøren for 
Esbjerg Havn og hans viden og engagement var helt 
fantastisk. Jeg tror til og med at vores tekniske nørder 
blev udfordret rigeligt. Herefter var vi på besøg hos 
en af vores sponsorer Syd Energi, som har til huse i 
en flot rund arkitekt tegnet virksomhed i Esbjerg. Vi 
blev kørt rundt i bus og blev også af denne fragtet til 
Gallamiddagen på Kunstpavillonen. Det blev en meget 

ÅRSBERETNING 2014
festlig aften med lækker mad, festlige indslag, musik, 
sang  og taler – selv havde jeg fået grundlaget for 
min jubilæumstale fra Niels Fredborg, og det er nu 
historisk materiale som er i OKD’s varetægt. Jeg synes 
at vi havde en rigtig fin aften, som på vandrerhjemmet 
endte med harmonika spil v/Jens Christian fra Silkeborg, 
dans og endnu mere øl og rødvin. Efterfølgende fik 
vi kun flotte tilbagemeldinger fra glade medlemmer, 
som havde haft en god dag og aften.

På den administrative front har Keld og jeg haft vores 
udfordringer med digitale postkasser, NETS m.v. og det 
har virkelig været en dræber og en tidsrøver, men jeg 
vil mene, at vi har styr på det nu. Herudover fik Keld 
overdraget vores medlemskartotek fra Sarah og jeg 
ved at han har brugt noget tid på en opdatering af 
denne. Igen vil jeg sige at det er virkelig vigtigt at få 
fordelt arbejdsopgaverne. Når man bliver medlem af en 
bestyrelse påtager man sig reelt også en arbejdsopgave 
og et ansvar for at få denne løst.

I den forbindelse kan jeg også sige at jeg den 7. januar 
i år fik besked om at Lene Skov Andersson igen udtrådte 
af bestyrelsen idet hun havde svært ved at finde tid 
til bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen besluttede ikke 
at hverve et nyt medlem på daværende tidspunkt men 
vente til denne generalforsamling.

En af fordelene ved at få nye medlemmer i bestyrelsen 
er som tidligere nævnt, alle nye ideer, forslag og 
visioner, og Keld er også tovholder og drivkraft bag 
den nye store vision OKD 2016. 

I starten af september 2014 afholdte Keld et møde 
med Karl Christian Koch, DIF omkring de nye visioner 
ligesom bestyrelsen har haft en visionsdag omkring 
en ”ny tid for OKD”. Et meget spændende projekt men 
mere info omkring det senere.

Så har vi jo også i OKD tradition for at afholde for-
skellige arrangementer, hvad enten det er golf, DM i 
ergometer, MTB, 6-dages løb osv. Vi har flere år-efter-år 
aktiviteter som afvikles med succes men vi vil også 
gerne have nye. Faktisk havde CC taget initiativ til 
en spændende rundvisning i Fredensborg Slotspark, 
som desværre blev aflyst på grund af manglende 
tilmeldinger.

Så har  vi OKD’s ansigter udadtil – facebook som bliver 
et mere og mere aktivt forum for OKD’s medlemmer. 
Vi har vores hjemmeside, som løbende opdateres. Vi 
kunne her godt tænke os på sigt at have ressourcer til 
at udsende et nyhedsbrev, men det har desværre indtil 
nu ikke været muligt. Så har vi vores traditionsrige 
Olympen som nu udkommer 3 gange om året. Vi læg-
ger vægt på kvaliteten og alsidigheden i artiklerne, 
så vi håber I at læser det og er glade for at modtage 
det, det koster en del arbejdstimer og en del kroner.

WOA, som er vores moderorganisation, plejer jeg også at 
nævne i årsberetningen. De har deres egen hjemmeside 
som jeg vil opfordre jer til at gå ind og se på, den er 
faktisk blevet rigtig god, og de opdaterer løbende. 

Fortsættes på næste side 
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Som jeg vurderer prioriteringen af deres opgaver går de 
mere og mere ind i velgørende formål, så som deltagelse 
i bekæmpelse af Ebola, støtte til Madagascar pga. 
oversvømmelser forårsaget af mange ugers heftig regn 
osv. Men det lader også til at placeringen af Reunion 
Center i Rio nu ligger fast, ligesom der også er taget 
initiativ til et WOA Medical Comitte. Der blev også i 
februar måned sendt mail ud omkring opdatering af 
deres medlemslister, kontaktpersoner m.m.. Keld og 
jeg besluttede at vente med at sende disse info til 
dem til efter denne generalforsamling, da vi alligevel 
står overfor en del ændringer i bestyrelsen.

Ellers vil jeg på bestyrelsens vegne slutte med at takke 
vores aktive medlemmer for støtte og praktisk hjælp 
til vores arrangementer og naturligvis en stor tak til 
vores sponsorer, DIF og Team Danmark for økonomisk 
støtte samt fint samarbejde og sparring.

Avijaja Lund Järund 
Tidligere formand

Fortsat fra forrige side

Forårstræffet indledtes med den olympiske hymne. 
Fomand Avijaja Jarund bød velkommen og takkede 
alle for at møde op. Avi bad os mindes de, i løbet af 
året afdøde medlemmer, som vi kender til.

Herefter blev der budt velkommen til årets gæstetaler 
paralympiske atlet Rene Nielsen.

Rene Nielsen fortalte om sin sportskarriere med et 
fokus på sine deltagelser i de Paralypiske Lege 2000 
(guld og sølv) og 2004 (bronce).

Ifølge dagsorden:

PKT. 1 VALG AF DIRIGENT.
Elo Tostenæs blev foreslået og valgt.

Elo erklærede generalforsamlingen indkaldt i overens-
stemmelse med vedtægterne og hermed lovlig.

PKT. 2. BESTYRELSENS BERETNING.
Formanden Avijaja Jarund beretning står i sin fulde 
længde andet sted i dette blad.

Der var ingen kommentarer til beretningen.

PKT. 3. REGNSKAB OG BUDGET
Resultatopgørelsen 2014 og budget for 2015 var of-
fentliggjort allerede i OLYMPEN nr. 01/2015 med noter.

Preben Kragelund gennemgik såvel resultatopgørelse 
for 2014 og budgettet.

Generalforsamlingen godkendte herefter regnskabet 
2014 og tog budgettet for 2014 til efterretning.

PKT. 4. INDKOMNE FORSLAG
Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne.

Bestyrelsen havde forslag til vedtægtsændringer, der 
skulle muliggøre optagelse af paralympiske deltagere 
(athletics og non-athletics) i Olympisk Klub Danmark.

Forslaget til vedtægtsændringerne var offentliggjort 
i OLYMPEN nr. 1/2015.

Forslaget blev vedtaget.

PKT. 5. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT.
Uændret.

PKT. 6. VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN.
Avijaja Jarund og Jørgen Emil Hansen ønskede ikke 
genvalg.

Lene Skov Andersson har tidligere på året udtrådt af 
bestyrelsen grundet manglende tid.

Som ny formand blev Keld Nielsen (Håndbold 1984) 
valgt.

Som ny næstformand blev Rene Nielsen (Atletik 2000, 
2004) valgt.

Som nyt bestyrelsesmedlem blev Mette Vestergaard 
(Håndbold 2000, 2004) valgt.

Sekretær Carl Christian Lassen blev genvalgt.

Bestyrelsesmedlem Michael Durbahn blev genvalgt.

Her udover består bestyrelsen af:

Kasserer  Preben Kragelund (er på valg i 2016).

Bestyrelsesmedlem Susanne Ward (er på valg i 2016).

PKT. 7. VALG AF REVISOR OG REVISORSUPPLEANT.
Hans-Erik Pedersen og Jørn Lund blev genvalgt.

PKT. 8. INFORMATION AF DET IGANGSATTE 
VISIONSARBEJDE.
Den nye formand Keld Nielsen orienterede om de 
fremtidige planer.

Orienteringen står i sin samlede helhed andet sted 
i bladet.

PKT. 9. EVT.
Hasse fremviste en ny cykeltøjskollektion, som måske 
kunne tilbydes OKD’s medlemmer. Der var ligeledes 
interesse for polo shirt m.m.

FORÅRSTRÆF 2015
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METTE
VESTERGAARD

NAVN: Mette Vestergaard  
FØDT: 27. november 1975 
KLUB: Tidligere FCK, FIF og Rødovre 
IDRÆTSGREN: Håndbold

OL-DELTAGELSE, PLACERING:
Sydney 2000 – guld 
Athen 2004 – guld

BEDSTE OPLEVELSE VED OL:
AT VINDE

ELITEKARRIERENS HØJDEPUNKT:
Helt klart OL-guld medaljerne

ANTAL TRÆNINGSTIMER PR. UGE:
Har jeg lykkeligt glemt

SPORTSLIGE STYRKER: 
Godt overblik i spillet, god til de små 
detaljer i samspillet

HVOR KOMMER DINE VÆRSTE  
KONKURRENTER FRA: 
Norge og Sydkorea

JOB/UDDANNELSE:
Projektleder i eventbureau, HD(O)

FAMILIE:
Ja, kæreste med Christian og to drenge – 
Tobias og Sebastian på hhv. 8 år og 7 år.

FRITIDSINTERESSER:
Løb og styrketræning.

Profil: 
Mette Vestergaard
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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.

Pas godt på de gode værdier 

PROJEKTETS UDGANGSPUNKT.
Projektet tager udgangspunkt i klubbens formål der 
kan opdeles i to punkter.

1. At vedligeholde og udvikle kontakten mellem 
idrætsudøvere og non-athletics, der har deltaget 
i de Olympiske eller Paralympiske Lege.

2. At klubben skal medvirke til at fremme den olym-
piske bevægelse.

PUNKT 1 - VEDLIGEHOLDE OG UDVIKLE 
KONTAKTEN MELLEM MEDLEMMERNE I KLUBBEN.
Vi har idag flere gode medlemsarrangementer.

Men vi har ideér til at udvide medlemmernes muligheder 
for at møde hinanden gennem flere arrangementer.

Vi vil via dialog med specialforbund og klubber, for-
søge at få mulighed for at overvære nationale og 
internationale sportskonkurrencer, der afholdes rundt 
omkring i Danmark.

Bestyrelsen vil være den primære kontakt til special-
forbundene og klubberne.

Men vi tænker også på at supplere denne kontakt ved 
at etablere en gruppe af klubbens medlemmer, som 
kunne fungere som kontaktpersoner i lokalområderne. 
En slags ambassadør.

Disse kontaktpersoner holder sig informeret om, hvad 
der er planer for i udvalgte dele af landet. Landet 
kunne f.eks. opdeles i geografiske områder som f.eks. 
nord-, midt-, sønder-Jylland, fyn osv.

Kontaktpersonerne kunne så, med denne tætte kontakt, 
hjælpe med til at planlægge aktiviteterne for vores 
medlemmer i forbindelse med disse sportskonkurrencer.

Der kunne også indtænkes nye former for medlemsar-
rangementer.

Et eksempel kunne være at Olympisk Klub en lørdag 
stillede op i nogle konkurrencer, hvor vi f.eks. kon-
kurrerede mod et byhold (Århus, Kolding, Ålborg, 
Esbjerg, Odense, København, Helsingør olign.). Mod 
byens jævnaldrende koryfæer.

Det kunne være olympiske, paralympiske eller mixet 
konkurrencer. F.eks. en mini triathlon med et hold, 
hvor forskellige atleter, olympiske eller paralympiske 
atleter, tager forskellige ture på ruten.

Vi mødes i forbindelse med det vi har gjort hele livet, 
nemlig at konkurrerer.

Nu i et fællesskab for Olympisk Klub mod et byhold. 
Og de medlemmer der ikke er i konkurrence står og 
hepper. Og så sluttes dagen måske af med en middag 
på rådhuset med borgmesteren som vært.

Og hvorfor ikke udvikle et sådanne arrangement, så det 
på længere sigt kunne foregå ud over landegrænsen 
med byer i Sverige, Norge, Tyskland osv.

Et andet tiltag kunne være at Olympisk Klub Danmark 
afholder en Olympisk Galle.

Formålet skulle overordnet være at fejre atleterne der 
har været i konkurrence samt at benytte lejligheden til 
at inviteret de nye medlemmer velkommen i vores klub.

Gallaen kunne evt. afholdes i et samarbejde med en 
TV station i en form, hvor der veksles mellem taler, 
uddeling af priser og underholdning.

Det vil kræve en del ressourcer og i givet fald en TV 
samarbejdspartner.

Ideén er så spændende at bestyrelsen allerede er 
igang med at afsøge mulighederne for at få afviklet 
den første Olympisk Galla i 2016.

PUNKT 2 - FREMME DEN OLYMPISKE BEVÆGELSE.
De ovennævnte medlemsarrangementer vil medvirke 
hertil - men der kan også tænkes i andre banen.

Klubben kunne være aktiv i forbindelse med arrange-
menter på gymnasier, idrætsskoler og lign.

Det kunne f.eks. være gennem foredrag at informerer 
om den olympiske bevægelse suppleret med egne 
oplevelser fra de Olympiske eller Paralympiske Lege, 
som skolerne kunne bruge ved temauger.

Et sådanne projekt vil fordre økonomi, der muligvis 
kunne findes hos sponsorer og/eller i IOC.

Hvordan kan man blive inddraget i projektet “Vision 
2016”?

Ud over at bestyrelsen løbende modtage gode ideér, har 
vi tænkt at afholde to møder i slutningen af dette år.

Et møde i henholdsvis øst og vest Danmark.

Information om dato og mødested vil stå i klubbladet, 
på hjemmesiden og Facebook.

Alle interesserede opfordres til at deltage.

VISION 2016
INFORMATION OM PROJEKTET

Bestyrelsen har igangsat et projekt der skal beskrive hvordan Olympisk Klub skal 
udvikle sig i fremtiden. Projektet, der kaldes “Vision 2016”, afsluttes med en 
fremlæggelse på generalforsamlingen i 2016.
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RENÈ
 NIELSEN

NAVN: Renè Nielsen 
FØDT: 13.juni 1967 
KLUB: Tidligere FCK, FIF og Rødovre 
IDRÆTSGREN: Frederiksberg og Ballerup Atletik 
klub(som aktiv)

OL-DELTAGELSE, PLACERING:
2000 (Sydney) – Guld i spydkast, Sølv i kuglestød, 
Bronze i Femkamp

2004 (Athen) – Bronze i kuglestød, Bronze i 
Femkamp

BEDSTE OPLEVELSE VED OL:
Da jeg var fanebærer i 2004, Athen og kunne mærke 
fællesskabet, da jeg kom først ind med det danske 
hold i ryggen og familien siddende på det udsolgte 
stadion, en fantastisk følelse, som jeg tit genkal-
der når jeg tænker på et magic moment i mit liv

SVÆRESTE OL OPLEVELSE:
At være talsmand for det danske paralympiske hold 
og skulle forholde mig til at danske idrætsperson-
ligheder, mente vores konkurrence var at sammen-
ligne med DGI`s landsstævne.

ELITEKARRIERENS HØJDEPUNKT:
At sidde på det olympiske stadion i 2000 Sydney og 
modtage en OL guld medalje, indånde den specielle 
stemning og ikke mindste mærke den ubeskrivelige 
følelse, som rammer en når national melodien 
afspilles og samtidig ser Dannebro stryge til tops.

ANTAL TRÆNINGSTIMER PR. UGE:
25-30 timer

SPORTSLIGE STYRKER: 
Jeg havde altid et element af sjov og humor med 
i min træning. Så var det nemmere, når det gjorde 
ondt og var hårdt. Min største styrke er dog, at jeg 
gennem hele mit liv, tit har været bagud, og på 
trods alligevel altid ender med at vinde.

SPORTSLIGE SVAGHEDER: 
Nogen gange synes jeg det var for nemt.

HVOR KOMMER DINE VÆRSTE  
KONKURRENTER FRA: 
USA, Australien, Kina og Østeuropa.

JOB/UDDANNELSE:
Uddannet bankrådgiver, Uddannet Idrætslærer, 
Master i Idræt og Velfærd, Professionel foredrags-
holder og Mentaltræner.

FAMILIE:
Jeg er gift og har 3 børn.

FRITIDSINTERESSER:
Jeg interesserer mig for mennesker, forandring og 
mental styrke. Udover det interesserer jeg mig for 
mad og vin.

ØVRIG TILKNYTNING TIL IDRÆTSVERDENEN:
Jeg coacher 8 idrætsfolk, som gerne vil se hvor langt 
de kan komme med deres idræt. Er mentaltræner for 
en dansk superliga klub.

Profil: Renè Nielsen
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Olympisk Klub Danmarks 
bestyrelse 2015

Næstformand
Rene Nielsen
ganzeperson@gmail.com
Valgår: 2017

Formand
Keld Nielsen
keld.nielsen@olympian.org
Valgår: 2017

Kasserer
Preben Kragelund
pkr@scanbee.dk
Valgår: 2016

Sekretær
Carl Christian Lassen
c.c.lassen@yahoo.dk
Valgår: 2017

Bestyrelsesmedlem
Michael Durbahn
michael@durbahn.dk
Valgår: 2017

Bestyrelsesmedlem
Mette Vestergaard
mve@nordicevent.dk
Valgår: 2017

Bestyrelsesmedlem
Susanne Ward
susanne.ward470@gmail.com
Valgår: 2016

Bacher
SINCE 1897
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Deadline for næste nr.:
15. september 2015

Indlæg sendes til: 
info@olympiskklub.dk 

Vi ønsker tillykke
Juni 2015
13. juni Rolf Andersen Roning  70 år
23. juni Morten Jørgensen Roning  30 år
26. juni Claus From Håndbold  70 år

Juli 2015
24. juli Ben Lassen Pedersen Cykling  70 år
30. juli John Lundgren Cykling  75 år
31. juli Johnny Frederiksen Curling  40 år

August 2015
21. august Jane Bidstrup Curling  60 år
28. august Preben Kragelund Forhv. TD direktør 75 år
29. august Jette Ingstrup Atletik  70 år



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
5. AUGUST 2015   
Copenhagen Athletic Games 

12. SEPTEMBER 2015  
HotCup Mountainbike i Tisvilde Hegn

18.-20. SEPTEMBER  
Efterårstræf Hvidberg, Blåvand

OKTOBER (DATOER KOMMER) 2015 
EM i Parabordtennis, Vejle

NOVEMBER (DATOER KOMMER) 2015 
Visionsmøde i Vest Danmark 
Visionsmøde i Øst Danmark

Hold øje med vores hjemmeside på www.olympiskklub.dk og 
på vores Facebook gruppe ‘Olympisk Klub Danmark’, hvor der 
er løbende opdateringer om arrangementerne.


