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MEDLEMSBLAD
FOR TIDLIGERE
O L D E LTAG E R E

RIO DE JANEIRO
Nu er der mindre end et år til at de Olympiske og Paralympiske Lege i Rio de Janeiro bliver
igangsat.
Mange kandidater til vores OL hold er i fuld gang med forberedelserne. Nogle er allerede
udtaget - andre kæmper for at kvalificerer sig.
Kan I huske tiden, hvor I selv var i samme situation - en fantastisk tid som på mange planer
har fået stor betydning.
Legene i Rio kan synes langt væk lige nu, men pludselig går konkurrencerne i gang.
I dette og de kommende to numre af vores klubblad vil vi have artikler, som på forskellige
måder vil “varme” op til de store begivenheder.
ØGE MEDLEMSTILGANG
Du kan også læse om nogle af de tiltag som gøres for at øge tilgangen af nye medlemmer til
Olympisk Klub. Vi har brug for flere medlemmer, for fortsat at kunne gøre klubben attraktiv
i forhold til arrangementer og netværk. Ikke mindst med henblik på yngre olympianere.
MEDLEMSMØDER OM VISIONSARBEJDE
I bladet er der også et tilbud om, at alle kan bidrage med deres idéer på to medlemsmøder,
der afholdes i henholdsvis Vest- og Øst- Danmark, vedrørende det igangsatte visionsarbejde
for at videreudvikle Olympisk Klub.
DEN OLYMPISKE DAG
Igen i år er den Olympiske Dag d. 23. juni, blevet fejret rundt omkring i verdenen.
En artikel fortæller om nogle af de forskellige aktiviteter, der er blevet afholdt. I USA har
der f.eks. været det største antal aktiviteter nogensinde.
Den Olympisk Dag har tidligere været markeret i Danmark, men jeg syntes, at det kunne
være spændende, hvis Olympisk Klub i 2016 kunne være med til at markere dagen med et
eller flere arrangementer. Hvad syntes du?		
v/Formanden Keld Nielsen
keld.nielsen@olympian.org

MTB

HotCup 2015
Jeg har nu gennem de sidste 15 år arrangeret MTB
løb i de Nordsjællanske skove, og fik for fire år siden
at tilbyde Olympisk Klub Danmark 10 fribilletter til
finale afdelingen.
Jeg tænkte, at et arrangement som er gratis, en
sportslig udfordring og et hav af præmier, det må
da være et trækplaster, som ville kunne få de fleste,
olympianere og på jernhesten. Men i modsætning til
når vi åbner for den officielle tilmelding på 500 pladser,
som bliver udsolgt på bare 30 minutter, så var der i
år ikke en eneste, som benyttede sig af dette tilbud.

en omgang på den 12 km. lange rute kunne være
heldig at vinde.
Polar pulsure, American Classic Hjulsæt, Deuter rygsække,
Odlo tøj, POC cykelhjælme, Kenetic Home trainer, Cykel
kuffert samt de to hoved præmier, en Scott MTB til kr.
19.000,- og et ophold for to personer, 4 overnatninger
med halvpension i Zell am Ziller/Østrig.
Bortset fra Stig´s mindre uheld med et besøg i skovbunden, havde vi en dejlig dag i skoven. Vi kunne dog godt
ønske os, at 10 af vores Olympiske Klub kammerater
havde taget stafetten op, og holdt os med selskab.

Ud over at jeg selv deltager, så har sejleren ”Stig
Raagaard Hansen” også været med gennem hele sommeren. Stig er en rigtig god MTB rytter, som ofte
kommer på podiet i sin aldersklasse.
Efter løbet var der på stævne pladsen en rigtig god
stemning i det dejlige efterårs vej, hvor alle nød en
Hansen vaffel IS, hjemmebagt kage, frugt, kaffe
og juice. Men det de fleste ventede på, var alle de
lodtræknings præmier, som alle der bare havde kørt
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Stig Raagaard 2000 og
Michael Durbahn 1980/1984
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DEN OLYMPISKE DAG

EN FESTLIG GLOBAL MARKERING

Den 23. Juli 2015 blev ”Den Olympiske Dag” fejret rundt omkring i verdenen af olympianere, de nationale forbund, de internationale forbund og andre sportslige organer
for at favne de olympiske værdier. Det var en virkelig global fest, der involverede
millioner af mennesker i mere end 160 lande.

Den Internationale Olympiske Komite IOC blev dannet den 23. juni 1894 netop det år, hvor de moderne
olympiske Lege for første gang blev afholdt. Missionen
for “Den Olympiske Dag” var, at fremme fitness, velvære, kultur og uddannelse, og samtidig sprede den
olympiske idé til hvert hjørne af kloden.
At folk fra alle samfundslag deltog uanset alder, køn,
social baggrund eller sportslige evner. At nyde fysisk
aktivitet og samtidig lære om olympiske idealer, og
hvordan de kunne fremme den sociale samhørighed
og sportslige excellence.
Her i år, i den olympiske hovedstad Lausanne blev
begivenheden iscenesat, som en fejring af 100-året for
IOC´s placering af hovedkvarter i den schweiziske by.
IOC præsident Thomas Bach fik ved den lejlighed
følgeskab af olympianere, som Slaven Dizdarevic,
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en slovakisk atlet der konkurrerede i Beijing 2008,
den sydafrikanske cykelrytter Scott Richardson, som
deltog i Barcelona 1992, den græske Cross Country
Skier Marie Ntanou, der konkurrerede i Vancouver
2010, vores egen dobbelte olympiske medaljetager
Wilson Kipketer, Anne-Sophie Thilo, et medlem af det
schweiziske Sailing team fra Beijing 2008 og Hisham
Shebab, en svømmer fra Bahrain, der konkurrerede i
Athen 2004.
Nedenfor er nogle af de andre højdepunkter fra ”Den
Olympiske Dag”:
USA satte en rekord omkring fejringen af “Den Olympiske
Dag”, ved at blive den nation med flest begivenheder
nogensinde på et enkelt år. Der blev registreret over
1.000 forskellige arrangementer på tværs af alle 50
amerikanske stater. Hundredvis af Team USA atleter
deltog i festlighederne i hele juni måned.
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I Peru blev kunst og sport slået sammen, som en
del af landets olympiske dag festligheder, som blev
ledet af den legendariske svømmer Rosario ’Choco’ de
Vivanco, som i 1964 i en alder af 15 år, var den første
kvindelige atlet, der repræsenterede Peru ved OL.
Landet iscenesatte en konkurrence i tegning og maling
sammen med det traditionelle olympiske dag i Lima.
I Tadsjikistan var der en ugelang fejring af sport,
takket være WOA´s udviklingstilskud, som gjorde det
muligt for den nationale Olympiske Association at
købe sportsudstyr. En række discipliner fra atletik til
fodbold og skak fandt sted i hele landet.
I Angola var børnene i fokus, hvor omkring 80 børn
deltog i sports- og uddannelsesaktiviteter, herunder
et foredrag om de olympiske værdier, venskab og
respekt. Den olympiske svømmer Nádia Cruz, der har
konkurreret ved fire Olympiske Lege, deltog for at
inspirere fremtidige generationer af atleter.

Endelig markerede Tyskland lejligheden ved at holde
en særlige prisuddeling, hvor de hædrede landets
olympianere, herunder IOC præsident Thomas Bach,
der fik overrakt en ærespris for sin integritet og
ekspertise i sport.
Denne flotte markering af den Olympiske Dag har også
inspireret mange danske olympianere.
Og i bestyrelsens igangværende visionsarbejde indgår
det også som et forslag til en eller flere aktiviteter
d. 23. juli 2016, hvor Olympisk Klub derved kunne
være med til at fremme viden om den olympiske
bevægelse i Danmark.
Keld Nielsen
Formand
Kilde: WOA

I Australien var der olympianere over hele landet,
der vendte tilbage til deres skoler for at ære “Den
Olympisk Dag” og sprede viden om de olympiske idealer.
Svømmeren Brenton Rickard, der vandt to sølvmedaljer
ved legene i Beijing 2008, besøgte skoler i et forsøg
på at inspirere, begejstre og opdrage børnene om,
hvad det betyder at være en olympianer, mens der
i Melbourne National Sport Museum blev afholdt en
ugelang olympisk udstilling og uddannelsesmæssige
programmer.
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JAGTEN ER SAT IND

mod Paralympics i Rio i 2016
De danske landsholdsatleter i de paralympiske idrætsgrene har ved sommerens
mesterskaber indledt jagten på de eftertragtede kvotepladser til de
Paralympiske Lege i Rio i 2016.
Goalballkvinderne lagde for i juli måned, da de var
på en svær opgave ved EM i Litauen..
Målsætningen var en syvendeplads, der ville sikre
holdet fortsat plads i A-rækken.
I kampen om 5.-6. pladsen ventede Sverige, men
desværre formåede de danske kvinder ikke at følge
den uafgjorte kamp fra indledende runde op, og
Danmark tabte hele 2-9. Så resultatet betyder, at det
forholdsvis unge danske hold er ude af kampen om
pladser til de Paralympiske Lege i Rio.
SKYTTERNE SKUFFEDE
Tre danske skytter var også i ilden i juli måned, da
der var World Cup i Kroatien. Trods en målsætning om
en finaleplads og billetter til Brasilien nåede ingen
af de tre finalerne.
De danske skytter har endnu en mulighed for at få
flere kvotepladser til PL, når der afvikles World Cup
i Fort Banning i USA i november.
PARATRIATLETER PÅ SVÆR OPGAVE
Juli måned bød også på EM i en forholdsvis ny sport
både set med danske og internationale briller, nemlig

paratriatlon. Største danske forventninger var der til
to danske herrer i PT4-klassen; Sebastian Jensen og
Lasse Winther Andersen.
Kampen om paralympiske kvotepladser er stadig åben
for de danske ryttere, der forsøger at hente flere
kvalifikationspoint i løb i resten af 2015.
PARAKAJAK
VM i parakajak i Milano gav desværre heller ikke
yderligere danske PL-kvotepladser. De to danske
deltagere havde sat næsen op efter en A-finale og
en mulig PL-kvalifikation, men facit var, at Kasper
Søndergaard Thomsen blev nummer syv i B-finalen i
tiden 44,391 sek., mens Jonas El Awsy vandt C-finalen
i tiden 44,389 sek., , men de får endnu en mulighed
til VM, der afvikles i Duisburg i maj 2016, hvor der er
to europæiske pladser mere at kæmpe om.
SVØMNING
VM i parasvømning gav desværre heller ikke nogen
paralympiske kvotepladser, men de danske svømmere
sætter for alvor jagten ind her i efteråret. Blandt
andet vores profil Joans Larsen

Bacher

SINCE 1897
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ELITECHEFEN GØR STATUS
ET ÅR FØR PL
Efter seks store internationale
mesterskaber i de paralympiske
idrætter må elitechef i Dansk
Handicap Idræts-Forbund,
Michael Møllgaard Nielsen,
sande, at ingen af dem gav
adgangsbilletter til PL i Rio
for danske atleter. Dermed har
Danmark stadig her et år før
PL den ene nationsplads, som
skytterne tidligere har taget. ” Vi havde sat næsen op
efter, at både skytterne og svømmerne hev yderlige
en kvoteplads hjem til Danmark, og det var en skuffelse for os alle at det ikke lykkedes. Men der er flere
muligheder i svømning og skydning for at ”ramme
inde for skiven” og hive kvotepladser hjem og det er
det som vi nu skal have vort fokus på.”

Elitechefen er dog stadig optimistisk, hvad angår
kvalifikation til de Paralympiske Lege i Rio, og i de
kommende måneder kan der komme flere nationspladser i hus, når danske atleter skal i ilden ved blandt
andet EM i kørestolsrugby, EM i paradressur, EM i
parabordtennis og VM i atletik.
”Vi går ind i et spændende efterår, som for alvor vil
give os et billede af vor mange idrætsudøvere og
idrætter, som vi vil have med i Rio. 9 idrætsgrene er
lige nu i spil til Rio. Det er vore 5 Team Danmark støttede idrætter, atletik, bordtennis, ridning, skydning
og svømning, som skal kunne kvalificere sig til PL,
og så har vi rugby, kajak, cykling og tennis. I London
bestod det danske hold af 28 idrætsudøvere fra otte
idrætsgrene, og vi har en forventning noget lignende
i Rio, men hvor holdets størrelse i sagens natur også
afgøres meget af rugbyholdets kvalifikation.”

EFTERÅRSTRÆF I OLYMPISK KLUB
Det var 21 forventningsfulde OKDmedlemmer, som mødte op til efterårstræffet på Hvidbjerg Strand
i Blåvand den 18. – 20. september.
4 kvinder og 17 mænd
fordelt på 6 cyklister, 5 kano/kajak
roere, 3 baglænsroere, 2 sejlsportsfolk, 2 svømmere, 1 atletikudøver
og 2 såkaldte delegerede.
Nogle kom allerede om fredagen,
andre lørdag morgen, men de var
alle – efter indkvartering i fiskerhusene – klar til 2 dages oplevelser,
højt humør og løgnehistorier.
Efter morgenmaden lørdag morgen
var der klar til afgang til Oksbøllejren. En meget speciel oplevelse,
som man ikke glemmer sådan lige
med det samme.
Major Jesper Simonsen førte os rundt
i Forsvarets kamptræningslejr –
BRIKBY – hvor man, så realistisk som
OLYMPEN - 03/2015

muligt har bygget en lille by op, som
man kan lære at bestorme, beskyde
og overleve i, når modstanderen har
gemt sig i alle finurlige hjørner og
kroge. Fantastisk oplevelse med
kastning af håndgranater og andreskydevåben (blev dog gennemført
alene af majoren).
Derefter tilbage til Hvidbjerg og
frokost sammen med Vardes borgmester Erik Buhl (bød velkommen til
området) + indlæg af Steen Slaikjær
fra Hvidbjerg Camping og
vort eget medlem Flemming Knudsen
om sine internationale relationer
og erfaringer inden for boksningens
verden. Det hele gled godt ned med
en enkelt øl eller to samt hvid- og
rødvin.
Så kom det tidspunkt på dagen,
hvor cykelrytterne brillierede. Det
skulle jo komme. Jørn Lund havde
arrangeret cykeltur i området, og

foruden vore egne folk deltog også
cyklister fra vore sponsorer Dahl
Advokaterne og Sydjysk Energi.
Det var en tur på 40-45 km (tror
jeg nok), men det primære var,
at de ”rigtige” cykelryttere lod
sejleren Jesper Pilegaard få sejren
i opløbet. Tror I man hørte om det
resten af dagen ?
De som ikke var på cyklen tog til
Blåvand Fyr og Tirpitz, mens andre
benyttede lejligheden til at gå i
Wellness-centret og gøre sig klar
til aftenens festmiddag kl. 18.30.
Den sluttede sent.
Et fantastisk arrangement, som vi
alle kan takke Elin og Jørn Lund
for – det være så hermed gjort.
Preben Kragelund
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JONAS
LARSEN

Jonas Larsen
11.03.1992
KLUB: GTI (startfællesskabet GTI
(Greve, Tune, Ishøj))
NAVN:
FØDT:

IDRÆTSGREN, DISCIPLIN:

Svømning
OL-DELTAGELSE, PLACERING:

Jeg har deltaget til de
Paralympiske Lege i London
2012. Jeg svømmede mig til to
finalepladser, henholdsvis en 6.
plads på 150 IM og en 7. plads
på 50 ryg.
BEDSTE OPLEVELSE VED OL:

Det hele var en stor oplevelse
jo. Det var mit første PL så det
var så storslået og fantastisk
det hele. Men hvis jeg skal
pege på én ting der slog alt
andet, så var det at gå ind til
finalen i mit favoritløb 150 IM.
Speakeren råbte ens navn op og
et splitsekund efter kunne man
høre de 17.000 tilskuere byde
en velkommen med jubel og
klapsalver. Det var sgu fedt!
SVÆRESTE OL OPLEVELSE:

Jeg ved ikke om det er den
sværeste oplevelse jeg har haft,
men en af de ting jeg tydeligt
husker, var da jeg missede
finalen på 200 fri. Der var kaos i
papirerne efter 2. reserven havde
meldt fra hvilket jeg var helt
uvidende om. Det betød at jeg
skulle have stået klar i callroom
som reserve til finaleløbet,
hvilket jeg ikke gjorde. I stedet
lå jeg på min seng og slappede af
og så finalerne direkte i Tv’et. Da
der skulle svømmes 200 fri så jeg
at mit navn står på startlisten
og at jeg skulle ha’ svømmet på
bane 8. Jeg nåede ikke at tænke
særlig meget og et splitsekund
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efter stod jeg og hamrede på min
træners dør.
Hvis man ser mere basalt på
det, er det sværeste nok helt
klart forventningspresset. Alle
folk havde jo forventninger til
en, og ikke mindst har jeg selv
endnu større forventninger til
mig selv. Når det var så stort
og det samtidig var ens første
PL, var det svært at slå koldt
vand i blodet. Det er svært at
koncentrere sig om at man ”bare
skal svømme”, når det vrimler
med pressefolk, Tv, og alt muligt
andet.
ELITEKARRIERES HØJDEPUNKT:

Jeg synes det er svært at
sige hvad der er min karrieres
højdepunkt. Jeg vil nok sige
at det er min deltagelse til PL
i 2012, da det simpelthen var
sådan en kanon fed oplevelse.
Men et andet godt bud
kunne også være da jeg blev
Europamester i min 150IM til EM
sidste år i Eindhoven.
ANTAL TRÆNINGSTIMER PR. UGE SOM
AKTIV ELITEIDRÆTSUDØVER:

Mellem 8-10 vandtræninger om
ugen + dryland og andet.
SPORTSLIGE STYRKER:

Jeg har et super gå på mod, en
rigtig god mental styrke og så
kan jeg for det meste tage et
nederlag med oprejst pande. Det
betyder bare, at man skal hjem
og arbejde endnu hårdere.
SPORTSLIGE SVAGHEDER:

fokus op til mit løb, fordi jeg
følte at officials ikke havde styr
på DERES ting inde i callroom.
Jeg skal altså blive bedre til ikke
at lade mig påvirke at ting, jeg
ikke selv kan gøre noget ved.
HVOR KOMMER DINE VÆRSTE
KONKURRENTER FRA:

Mine værste konkurrenter
kommer fra New Zealand,
Rusland og Kina.
JOB/UDDANNELSE:

Jeg er lige startet på Cand.merc.
aud inde på CBS.
FAMILIE:

Jeg boede sammen med mine
forældre og min lillesøster indtil
sidste nytår, hvor jeg flyttede i
lejlighed i Valby.
LIVRET:

Jeg har en svaghed for
kartoffelmos – det skal
naturligvis laves fra bunden –
og der må gerne komme andre
grøntsager i, f.eks. pastinakker
eller gulerødder :-)
FRITIDSINTERESSER:

Venner, familie og rulleskøjter
;-) rulleskøjterne har jeg altid
været glade for. Jeg ruller en del
Friday Night Skate for hyggens
skyld og så deltog jeg sidste
år til et rulleskøjte Marathon i
København og kom ind i tiden
1time og 56min.
HVAD VED IKKE OM DIG:

VM Bronze 150IM Montreal 2013,
EM Guld 150IM Eindhoven 2014.

Jeg ved ikke om det er en
svaghed, men jeg vil gerne have
at der er 100% styr på tingene
til de større stævner. Jeg havde
f.eks. en episode til VM her i
sommers, hvor jeg mistede alt
9

3 dage i Rio
Helle og jeg afrundede vores bustur fra Santiago med
3 dage i Rio. Turen gik over Andesbjergene til Pampas
udenfor Mendosa, til Buenos Aires, Iguazu vandfaldene,
hvor vi undervejs holdt juleaften, juledage, nytår og
min 65 års fødselsdag på Cobacobana stranden. Året
var 2007-2008. Jeg tør derfor give et bud på det, OL
deltagerne kunne opleve, hvis de fik et par dage fri.
Rio er en kæmpestor by. 5 millioner indbyggere bor
godt, 5 millioner mennesker bor tåleligt, og de 5
millioner bor meget dårligt. De bor i fattige, sammenklinede skure med bølgeblik og råddent træværk
på højene omkring byen og mellem de bedre og gode
kvarterer. Det er uden sanitært rimelige forhold, der
er tiggere i alle aldre og bandekriminalitet, så det
basker. Altså, Rio er kontrasternes by.
Vi boede på et hotel direkte ved Cobacobana. Det er en
u-formet bred og lang strand mellem to højdemassiver.
Her er liv hver dag, hele døgnet rundt. Kvinderne er
i BIKINI uanset alder, størrelse, hudfarve, så der er
rigeligt at se til for en mand og også for en kvinde.
I få byer har indbyggerne med farver, køn, religion,
politiske observanser osv., det så godt med hinanden.
Livet leves både på stranden og i bølgerne, der slår
kontinuert ind, det er jo bølger fra Syd Atlanten helt
fra Afrika, og trods det, så er det en fornøjelse at
boltre sig i dem. Stranden er et af de steder, hvor OL
finder sted: Beach Volley mm. Der er en ”stor” strand
mere, Ipanema, der er sydkysten af Rio.
Et markant sted i Rio er ”Sugar Loaf” bjerget i den
sydvestlige ende af Cobacobana. Det ligner en mandel
på højkant og det er en turistmagnet uden lige. Der
går en kabelbane til toppen, hvorfra udsigten over
Rio er formidabel. Men, der er et MEN, sagnet siger,
at hvis man har været på ”Sugar Loaf”, så kommer
man ikke tilbage til Rio igen.

gøres ad landevej hvor man også kommer igennem de
dårlige kvarterer, men tandhjulsbanen gennem Tijuca
regnskoven er en fantastisk oplevelse. Kristus skuer ud
over byen mod havet. Jeg blev lidt paf, jeg læst på et
skilt, at den var bygget af et svensk entreprenørfirma
og støbt i beton, tja, vi er vanedyr, der mener at
skulpturer skal udføres i marmor, sandsten, bronze
mm. På den anden side af Sydamerika, på en høj i
Santiago, er en stor en statue af Jomfru Maria, så
der bliver passet på sydamerikanerne fra kristen side.

3 dage i Rio

Vi besøgte Rio kort før karnevallet, så Sambadrone var
en heksekedel af aktivitet af forberedelser. Sambadrone
er en lang gade hvor man samler alle Sambaskolerne
og begynder optoget. På en ene side af gaden findes
tilskuertribuner som lægtere. På den anden side af
gaden er der bygget loger, så tilskuerne kan vælge
efter deres pengepungs størrelse. Det skal tilføjes:
Rio de Janeiro i Brasilien er Sambaland, og Buenos
Aires i Argentina er Tangoland.
Sidst vil jeg omtale Metropolitan Cathedral. Den er
bygget i 1960’erne som den nyeste i en lang række,
men arkitekten valgte at følge linjerne i en pyramide,
som findes i mayaernes byggerier. Loft er glasmosaik
i en mængde forskellige mønstre og farver. Og så
benyttes katedralen til religiøse aktiviteter for alle
trosretninger.
For OL deltagerne er der nok at se til, men de skal
holde sig fra en lang række slemme kvarterer, uanset
de er alene eller i flok, og især om natten, det er
bagsiden af medaljen for Rio.
Kære OL deltagere, glæd jer til oplevelserne, de er
kæmpestore.
Carl Christian Lassen (Sejlads 1964).

Et markant sted i Rio er toppen af bjerget bag byen,
hvor en statue af Kristus er rejst. Turen derop kan
10
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Om Rio
Rio de Janeiro er værtsby for de Olympiske og de
Paralympiske Lege 2016. Brasiliens nuværende intellektuelle og kulturelle centrum arbejder på at levere
den største sportsfestival i verden med 27 dages
konkurrencer.
Rio de Janeiro ligger i staten af samme navn i en
sydøstlige stribe af Brasiliens Atlanterhavskyst. Den
mest besøgte metropol på den sydlige halvkugle
grænser op til tre andre af landets stater: Espírito
Santo, Minas Gerais og São Paulo.
Rio er kendt for sine betagende landskaber og dets
folks enestående livsglæde. En kombination af søer,
hav og frodige bjerge markerer den naturlige overflod
og typiske farver denne fantastiske by.
Venligheden fra cariocas (eller ”personer født i Rio”)
findes overalt i gaderne, barer og på stranden, hvor
solnedgangen er en unik oplevelse værd at nyde for
både besøgende og lokale.
De olympiske anlæg ved Rio 2016 vil være fordelt på
fire områder:
Maracana, Copacabana, Barra og Deodoro.

I alt vil der blive anvendt 18 eksisterende anlæg,
blive opført ni nye anlæg, der skal blive efter OL,
samt blive opført syv midlertidige anlæg.
Det kendte Maracana-stadion vil blive anvendt som
det officielle olympiske stadion med ceremonier og
finalen i fodboldturneringen.
Læs meget mere om de olympiske anlæg på disse links:
Venues - på rio2016.com
Venues of the 2016 Olympics - på wikipedia.org
Kilde: www.ol.dk

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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JAGTEN PÅ NYE
MEDLEMMER
I bestyrelsen i OKD bruger vi rigtig meget tid på at tale om hvordan vi kan skaffe nye medlemmer til vores
klub. Det er en del af vores Vision 2016 arbejde. Der vil i de kommende måneder blive lagt ekstra meget krudt
på dette arbejde, da vi har brug for flere medlemmer for fortsat at kunne gøre klubben attraktiv i forhold til
arrangementer og netværk.
I kan være med til at hjælpe os på denne front. Vi har her nedenfor lavet en oversigt over OL tilbage til 1996
Atanta. Se om der mangler nogle af dine kammerater fra det år du har deltaget og giv dem en opfordring til at
være med - jo flere vi er - jo bedre kan vi udnytte et fedt netværk og hygge os sammen. Vi håber så meget I vil
hjælpe.
NYE MEDLEMMER KAN MELDE SIG IND PÅ INFO@OLYMPISKKLUB.DK ELLER KIGGE EFTER YDERLIGERE
INFORMATION PÅ VORES HJEMMESIDE.
		

2012 London

2004 Athen

Fie Udby

Erichsen

Roning

Zakaria

Asidah

Jesper Skak

Faurschou

Atletik

Helle Møller

Jespersen

Caroline Bonde

Holm

Atletik

Johanne Daugaard

Risbjerg

Pál

Joensen

Svømning

Majken Thorup

Toft

Mads Haubro

Petersen

Roning, træner

Tae-kwon-do
Sejlsport
Roning
Svømning

2002 Salt Lake City
2010 Vancouver
Cathrine
Lars Riddermand

Grage
Vilandt

Skøjteløb
Curling

Lene

Bistrup Nyboe

Curling

Avijaja Lund

Järund

Curling

Lasse

Lavrsen

Curling

Carsten

Svensgaard

Curling

2008 Beijing
Mads Chr. Kruse
Lars Roslyng

Andersen
Christiansen

Håndbold

Peter

Henriksen

Thomas Morsing

Larsen

Roning

Katrin

Olsen

Roning

Jonas Kældsø
Chris Anker

12

Poulsen
Sørensen

2000 Sidney

Roning

Håndbold

Sejlsport
Cykling

Bianca

Bech

Katja Rauhe

Brix

Roning

Jan Knobelauch

Hansen

Triathlon

Helene

Raagaard Hansen

Sejlsport

Stig

Raagaard Hansen

Sejlsport

Bo

Kaliszan

Roning

Marie

Overbye

Triathlon

Pernille

Svarre

Bueskydning

Moderne Femkamp
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1998 Nagano
Jane

Bidstrup

1996 Atlanta
Curling

Lene Skov

Andersen

Jan Eli

Gravad

Roning
Sejlsport

Brian

Holm

Cykling

Niels

Laulund

Roning

Flemming

Nissen

Boksning,
Teamleder

Britt Biltoft

Raaby

Svømning

Deltaget i flere OL’er
Kenneth

Carlsen

1992, 1996

Tennis

John

Christensen

1992, 1996

Chef de Mission

Jens

Harskov

1992, 1996

Skydning

Thor

Nielsen

1992, 1996

Kajak

Jan Bo

Petersen

1992, 1996

Cykling

Poul-Erik

Høyer Larse

1992, 1996, 2000

Badminton

Susanne

Ward

1992, 1996, 2000, 2004

Sejlsport

Victor A.

Feddersen

1996, 2000

Roning

Anni Bissø

Kildeberg

1996, 2000

Skydning

Sophia

Skou

1996, 2000

Svømning

Sarah

Lauritzen

1996, 2000, 2004

Roning

Dorthe Friis

Thanning

1996, 2000, 2004

Roning

Torben

Grimmel

1996, 2000, 2004, 2012

Skydning

Dorthe Elisabeth

Holm

1998, 2006

Curling

Jon Dalgaard

Pedersen

2000, 2004

Ridning

Mette

Vestergaard

2000, 2004

Håndbold

Rene

Nielsen

2000, 2004 (Paralympic)

Atlet

Thomas

Ebert

2000, 2004, 2008

Roning

Joachim B.

Olsen

2000, 2004, 2008

Atletik

Malene

Krause

2002, 2006

Curling

Ulirik

Schmidt

2002, 2010

Curling

Rasmus

Henning

2004, 2008

Triathlon

Rasmus N. Quist

Hansen

2004, 2008, 2012

Roning

Juliane Elander

Rasmussen

2004, 2008, 2012

Roning

Peter

Rosenmeier

2004, 2008, 2012 (PL)

Bordtennis

Lotte

Friis

2008, 2012

Svømning

Henriette Engel

Hansen

2008, 2012

Kano og Kajak

Morten

Jørgensen

2008, 2012

Roning

Nathalie zu Sayn

Wittgenstein

2008, 2012

Ridning

Johnny

Frederiksen

2010, 2014

Curling
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Olympisk Klub Danmarks
bestyrelse 2015
Formand
Keld Nielsen
keld.nielsen@olympian.org
Valgår: 2017

Næstformand
Rene Nielsen
ganzeperson@gmail.com
Valgår: 2017

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

Bestyrelsesmedlem
Mette Vestergaard
mve@nordicevent.dk
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

Oplevelser for alle
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Vi ønsker tillykke
September 2015
1. september Biancha Bech
9. september Elo Tostenæs
20. september Hanne Brusch
20. september Poul-Erik Høyer Larsen
22. september Søren Lilholt
28. september Malene Franzen

Roning		 40 år
Roning		 80 år
Roning		 55 år
Badminton		 50 år
Cykling		 50 år
Gymnastik		 45 år

Oktober 2015
5. oktober
Olaf Holmstrup

Cykling		 85 år

November 2015
3. november Lars Hartmann Nielsen
9. november Flemming Kristiansen
13. november Allan Jacobsen
13. november Rasmus Henning
15. november Flemming Nissen
17. november Kurt vid Stein
23. november Torben Grimmel
27. november Mette Vestergaard

Roning		 55 år
Hockey		 75 år
Cykling		 60 år
Triatlon		 40 år
Boksning		 75 år
Cykling		 80 år
Skydning		 40 år
Håndbold		 40 år

December 2015
1. december Sophia Skou
10. december Pál Joensen
20. december Allan Jahnsen

Svømning		 40 år
Svømning		 25 år
Hockey		 85 år

Januar 2016
8. januar
Kurt Madsen
19. januar
Marie Overbye

Brydning		 80 år
Triathlon		 40 år
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Kommende arrangementer
14. NOVEMBER 2015

Medlemsmøde Vest Danmark om Visionsarbejdet.
DGI–Huset, Vejle, kl. 13.00 – 15.00.
Tilmelding senest 7. november.
21. NOVEMBER 2015

Medlemsmøde Øst Danmark om Visionsarbejdet.
Idrættens Hus, Brøndby, kl. 13.00 – 15.00.
Tilmelding senest 14. november.
FEBRUAR 2016

6-dages løb Ballerup
23. JUNI 2016

Olympic Day
Hold 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

