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OLYMPEN

OLYMPISKE DAGE I

VEJLE
De Olympiske dage i Vejle, der blev afholdt før sommerferien, blev en succes.
Arrangementet bestod af mange aktiviteter der blev afholdt over tre dage.
Vores besøg på tre skoler var på mange måder en overvældende oplevelse for
os alle. Vi havde atleter med som tidligere havde deltaget i OL og Para-OL.
Samt atleter der skulle deltage i Rio. Vi var i skolernes idrætshaller, hvor
vores atleter fortalte om OL oplevelser og deres forventninger til Rio. Der
blev også vist videoklip. Bagefter kunne skolebørnene prøve ergometerroning
og kørestolsbasket med instruktion fra atleterne. I alt mødte vi godt 1.100
elever, som sammen med lærerne fik en oplevelse for livet. Vi afholdte også
en Master class for 25 af Vejles dygtigste unge elite udøvere. Her blev der
giver information om målsætningsarbejde samt givet eksempler fra olympiske
atleter. Der blev også gennemført et olympisk løb, hvor en fakkel blev løbet
ud til et område udenfor byen, hvor der skulle afholdes Sankt Hans. Løberne
var unge der repræsenterede alle Vejle’s idrætsforeninger i deres egne klubdragter. Sankt Hans bålet blev tændt af to olympiske atleter. På sidste dagen
havde vi opsat to konkurrenceområder ved gågaden. Det ene sted var der
ergometer roning og det andet sted var der kørestols baske. Klubben var fint
repræsenteret med flere hold. Vi havde også medlemmer der kom og støttede
op omkring arrangementet.

Olympiske dage i Vejle er startet med to skolebesøg. Først indlæg bla.
fra nogle af vores atleter der skal til Rio. Bagefter aktiviteter i skolernes
idrætshaller, hvor eleverne fik råd og vejledning af nogle Olympisk Klubs
medlemmer. En fantastisk start - så er vi igang.

En stor tak herfra til alle der har været med til at få dette arrangement
etableret og gennemført.
De Olympiske dage var en flot markering, der støtter op omkring vores vedtægter med at klubmedlemmer mødes og at fremme den olympiske bevægelse.

Der afholdes Masterclass for 25 af Vejle’s største idrætstalenter. Renè
Nielsen, Mental Træner gennemfører processer der er med til at mentaludvikle de unge der suger til sig. Daniel Wagner giver også et spændende
indblik i hans Rio forberedelser.

Efter sommerferien blev de Olympiske og Paralympiske lege afholdt. De danske
hold markerede sig flot og det blev til en samlet høst på i alt 22 medaljer
fordelt på henholdsvis 15 OL og 7 PL medaljer. Legene i Rio var for mange af
vores atleter en førstegangsoplevelse. Jeg håber at det vil være med til at flere
forsætter deres sportslige udvikling mod næste olympiske mål - 2020 Tokyo.
Formand
Keld Nielsen
keld.nielsen@olympian.org

Første olympisk dag i Vejle blev afrundet med fakkelløb af unge atleter der
repræsenterede alle idrætsklubber i Vejle. Sankt Hans bålet blev tændt
med faklen af Allan Simonsen og Daniel Wagner. Båltalen blev holdt af
borgmesteren der takkede Olympisk Klub for en fantastik dag.
Foto: Lars Møller (www.larsmoeller.dk)
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NAVN: Niels

Korfitz Mortensen
18/07-1995
KLUB: AGF svømmeklub
IDRÆTSGREN: Svømning
FØDT:

OL/PL-DELTAGELSE, PLACERING:
Jeg deltog i 5 discipliner; 50m fri S8
13.plads, 100 fri S8 11.plads, 200 IM
SM8 13.plads, 100m ryg S8 6.plads,
100m fly 15.plads.
BEDSTE OPLEVELSE VED OL:
Den bedste oplevelse ved PL var at gå
ind til finalen i 100m ryg, det var helt
fantastisk at opleve. Der var rigtig god
stemning og så satte jeg ovenikøbet
dansk rekord og endte som nr. 6. Jeg fik
indfriet min målsætning, hvilket var at
komme i en finale.
SVÆRESTE OL OPLEVELSE:
Den sværeste oplevelse til PL var vælge
åbningsceremonien fra, da jeg havde
mit primære løb dagen efter. Det kan
selvfølgelig altid diskuteres om det var
det rigtige at gøre, men for mig var det
vigtigt at komme til London og lave en
god sportslig præstation da det var den
målsætning jeg havde. At løbet så ikke
gik så godt er en sekundær ting.

Foto: Lars Møller (www.larsmoeller.dk)

Profil

Niels Korfitz Mortensen

ELITEKARRIERENS HØJDEPUNKT:
Mit højdepunkt i karrieren indtil videre,
var da jeg vandt en sølvmedalje i 200m
IM til EM 2016. Det var en super fed
oplevelse at stå på medaljeskamlen med
dansk rekord og at den hårde træning
bar frugt.

SPORTSLIGE STYRKER:
Jeg er god til at være målrettet og
fokuseret til træning.
SPORTSLIGE SVAGHEDER:
Jeg er dårlig til at træne alene, hvis der
ikke er en træner eller nogle at svømme
med.
HVOR KOMMER DINE VÆRSTE
KONKURRENTER FRA:
De kommer fra England, Rusland og Kina.
JOB/UDDANNELSE:
Læser information- og kommunikationsteknologi på Århus Universitet.
FAMILIE:
Jeg har mine forældre og 3 søskende.
FRITIDSINTERESSER:
Jeg kan godt lide at stå på longboard og
spille fodbold når der er tid til det.
ØVRIG TILKNYTNING TIL
IDRÆTSVERDENEN:
Jeg har tidligere gået på para-talenholdet
i bordtennis inden jeg valgte at fokusere
100 procent på svømning.
HVAD VED VI IKKE OM DIG:
Jeg kan lave en stående baglænder.

ANTAL TRÆNINGSTIMER PR. UGE:
Jeg har mellem 8-9 svømmetræninger
og så 2 styrketræninger, så ca. 20-22
timer.
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FOTOS: LARS MØLLER (WWW.LARSMOELLER.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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OLYMPISKE DAGE I

Aftale med Craft Danmark

VEJLE

Fortsat fra side 3

Olympisk Klub Danmark har lavet en aftale med Craft Danmark, om levering af tøj til nogle
fordelagtige priser. I første omgang er det en Polo Pique, hvor vi får broderet vores logo
på brystet.

Olympiske dage i vejle, havde på tredje dagen, ergometer roning på
programmet foran det gamle rådhus.

Prisen for en Craft Polo Piqué incl. broderi er kr. 335,De fås i neden stående farver, og i størrelserne.
Dame; 34 – 44 og Herre; Small - 4XL

Kommunen havde sørget for et stort telt, og Olympisk
Kub Danmark, havde fremskaffet 10 ergometre, samt
udstyr, som gjorde det muligt, at følge de roende
hold på storskærm.
Jeg må indrømme, at jeg havde forventet at kommunen
havde sørget for, at hver enkelt skole i kommunen
havde stillet en hold. Så kunne vi havde kåret en skole
vinder, samt havde fået lidt mere festivals stemning
i teltet på torvet. Det skal gøres bedre næste gang.
Vejle kommune stillede dog op med et hold, bestående
af politikere fra forskellige partier.
Håndbold
pigerne, bestående af Tina Bøttzau, Mette Vestergaard,
Rikke Schmidt og Christina Roslyng havde valgt også
at tage kampen op mod et kombineret kajak/ro hold,
bestående af Judith Lyster, BirgitteFroberg, Susanne
Sanggaard Karlshøj, Bo Kaliszan og Michael Durbahn
Første dyst stod mellem Vejle Kommunes politikere og
roerne. Vi havde set dem puste under opvarmningen,

og mente at hvis de fik et minuts forspring, ville det
nok blive en spændende afslutning. Men som alle andre
politikere, var de her heller ikke til at stole på. De
havde lurepasset under opvarmningen, så det minut
de fik i forspring holdt de til mål, og roede faktisk
fra os med yderligere tre sekunder. Det var ikke sjovt.
Anden dyst var udover en revanche match mod politikerne, også en dyst mod De olympiske guld piger.
Denne gang var vi knap så kække, da vi skulle uddele
forspring til Guld pigerne. Tyve sekunder måtte være
mere end rigeligt. Ud over de så temmelig veltrænede
ud, så var der jo også lige 10-20 års alders forskel.
Politikerne havde nu fået smag for at vinde, og kampen
mellem roerne og guld pigerne blev meget tæt. Jeg
vil påstå, at hvis ikke Rikke Smidt og Tina Bøttzau
havde valgt håndbold landsholdet, er jeg sikker på at
de godt kunne have fået medaljer i f.eks. en dobbelt
sculler.
Fortsættes på næste side

Frist for bestilling, er lørdag d. 26. november 2016. Vi laver en ny bestilling i næste nummer af klubbladet.
Send en mail til michael@durbahn.dk med dit telefonnummer, så ringer jeg dig op, for nærmere aftale,
bestilling og betaling.
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VEJLE

VEJLE

Anden Olympiske dag i Vejle blev startet på Bredager skole i Jellinge. Der
var 400 børn der hørte om Olympisk Klub og deres medlemmer. Bagefter
var der aktiviteter med ergometerroning og kørestolsbasket. Der blev
slået et slag for det olympiske - på allerbedste måde.

Daniel Jensen, verdensrekord holder i længdespring, holder foredrag for
byråd og handelsstands foreningen.

René tryllebandt 400 elever med sine olympiske historier. Man kunne høre
en knappenål falde til jorden.

Keld fortalte om Olympisk Klub

Oplevelser for alle
Der var kamp om at få lov til at prøve at spille kørestols basket.
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NAVN: Torben

Grimmel
23/11-1975
KLUB: Skytteklubben DSB/ASF
Skytteforening, Århus
IDRÆTSGREN: Skydning 50 m. riffel

medaljeskamlen med dansk rekord og at den hårde
træning bar frugt.

OL-DELTAGELSE, PLACERING:
1996/nr. 39
2000/Sølvmedalje
2004/nr. 9
2012/nr. 24.

HVEM HAR HAFT STØRST INDFLYDELSE PÅ DIN
KARRIERE:
Min gamle træner Walter Schumann, min far og
ikke mindst jeg selv.

FØDT:

BEDSTE OPLEVELSE VED OL:
Bedste oplevelse ved OL var selvfølgelig at vinde
en sølvmedalje i 2000, skarpt efterfulgt af at
få lov til at gå med fanen til afslutningen ved i
selvsamme OL. Men generelt synes jeg noget at det
mest spændende ved OL er mødet med de andre
aktive, og den vidensdeling der finder sted. Selvom
vi laver alt muligt forskelligt, så har vi rigtig mig
tilfælles.
SVÆRESTE OL OPLEVELSE:
Den sværeste oplevelse ved OL for mig har været
når det OL er slut. Det efterlader noget af et tomrum – både sportsligt og personligt. Efter en lang
periode med fuld knald på, kan det godt tage noget tid at komme ned i gear. Når jeg kommer hjem
kan jeg føle en rungende stilhed, der kan være lidt
svær at overdøve til at starte med, Spørgsmål som
”Hvad så nu?” rejser sig. Så har der jo ikke været
andet for end at tage 4 år mere.

ANTAL TRÆNINGSTIMER PR. UGE:
18-23 timer.

DIN HOBBY:
Jeg er dårlig til at træne alene, hvis der ikke er en
træner eller nogle at svømme med.
HVIS JEG IKKE HAVDE GÅET TIL SKYDNING:
Med meget ringe sans for rytme er dans udelukket,
så evt. bueskydning.
STØRSTE IDOL:
Alle de der arbejder benhårdt for at opnå deres drømme!
HVOR KOMMER DINE VÆRSTE
KONKURRENTER FRA:
USA, Rusland, Tyskland, Australien.
JOB/UDDANNELSE:
Pædagog + Diplom i uddannelses- erhvervs og karrierevejledning.
FAMILIE:
Gift med Marie Louise, og sammen har vi vores fantastiske knægt Marius.

ELITEKARRIERENS HØJDEPUNKT:
Sølv ved OL i 2000, Guld ved WC finalen 2003,
Guld ved WC 2008 og 2016 oplevelse at stå på

Bacher

Profil

Torben Grimmel

SINCE 1897

Kirstinehøj 5, 2770 Kastrup - Tlf.: 32 50 52 00

Foto: Das Büro for DIF og Team Danmark

OLYMPEN - 03/2016

13

Olympisk Klub Danmarks
bestyrelse 2016
Formand
Keld Nielsen
keld.nielsen@olympian.org
Valgår: 2017

Næstformand
Rene Nielsen
ganzeperson@gmail.com
Valgår: 2017

OLYMPEN
Oktober 2016

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

Bestyrelsesmedlem
Mette Vestergaard
mve@nordicevent.dk
Valgår: 2017

Kasserer
Bo Kaliszan
bkal@regionsjaelland.dk
Valgår: 2016

Udgives af:
Olympisk Klub Danmark
- for tidligere OL deltagere
Ansv. redaktør:
Keld Nielsen

Bestyrelsesmedlem
Michael Durbahn
michael@durbahn.dk
Valgår: 2017

Fotos:
Lars Møller
Preben B. Søborg
Jørn Lund
Gerd Larsen
Oplag:
500 stk.

Lene Bistrup Nyboe
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Deadline for næste nr.:
31. januar 2017

Tryk:
Hellbrandt Trykcenter

Indlæg sendes til:
info@olympiskklub.dk

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

Curling

50 år

September 2016
24.09.2016
Klaus Jørn Cristensen

Skydning

55 år

Oktober 2016
09.10.2016
13.10.2016
28.10.2016

Wigmar Petersen
Cathrine Grage
Niels Fredborg

Atletik
Skøjteløb
Cykling

70 år
40 år
70 år

November 2016
07.11.2016
16.11.2016
19.11.2016
23.11.2016

Anne Grethe Törnblad
Judith Lyster
Pernille Svarre
Kate Olsen

Ridning
Roning
Moderne Femkamp
Kajak

65 år
65 år
55 år
70 år

Skydning
Sejlsport
Roning

40 år
75 år
70 år

December 2016
10.12.2016
Katja Rauhe Brix
16.12.2016
Ole Van der Heide
21.12.2016
Willy Poulsen
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Layout mm.:
Peter Emil Munch Jørgensen

Vi ønsker tillykke
August 2016
19.08.2016

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

Redaktion:
Susanne Ward
Michael Adler Durbahn
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Foto: Lars Møller (www.larsmoeller.dk)

Kommende arrangementer
MANDAG D. 30. JANUAR 2017

6-dagesløb i Ballerup Super Arena
LØRDAG D. 1. APRIL 2017

Årsmøde/Generalforsamling i Idrættens Hus
LØRDAG D. 9. SEPTEMBER 2017

MTB i Tisvilde Hegn/Asserbo Slots Ruin.
Vil blive annonceret på Facebook i august/september måned.
Tilmelding til et arrangement kan ske via et bestyrelsesmedlem
eller INFO@OLYMPISKKLUB.DK
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

