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OLYMPEN

GENERALFORSAMLING
2017 blev startet på bedste vis med et klub arrangement omkring det traditionsrige 6-dagesløb. Vi var 30 personer der fik en hyggelig aften på løbets
næstsidste dag mandag den 30 januar. Der var deltagere fra adskillige olympiske
lege - helt op til 2016 Rio, hvorfra flere medaljetagere var med til at gøre
aftenen festlig. Vi havde også deltagelse af nogle af vores sponsorer.

PROGRAM, GENERALFORSAMLING
OKD LØRDAG D. 1.4.2016,
IDRÆTTENS HUS

Årets næste arrangement er årsmødet med generalforsamlingen. Mere om
dette inde i bladet.
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14:25
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Åbning af generalforsamling
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Middag

Bladet indeholder også en interessant artikel om sportsteknologier der er
inspireret af naturen. Der er også et portræt af den karismatiske håndboldmålmand Ole Nørskov der fortæller om den meget specielle oplevelse det var
at deltage ved de olympiske lege i Moskva 1980.

Formand
Keld Nielsen
keld.nielsen@olympian.org

2017

DAGSORDEN GENERALFORSAMLING 2016:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. a. Aflæggelse af revideret regnskab 2016 til godkendelse
b. Fremlæggelse af budget for 2017 til orientering
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
i.

Formand (Keld Nielsen, modtager genvalg)

ii. Sekretær (Carl Chr. Lassen, modtager ikke genvalg)
iii. Bestyrelsesmedlem (Mette, Michael, modtager begge
genvalg)

Husk at tilmelde Jer generalforsamlingen
til Formand, Keld Nielsen,

7. Valg af revisor samt revisorsuppleant

email: KELD.NIELSEN@OLYMPIAN.ORG

8. Evt.

Oplevelser for alle
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OLE NØRSKOV

Nørskov
13. januar 1952
KLUB: AGF + ( 1976 – 78 ) SAGA
IDRÆTSGREN: Håndbold

FAMILIE:
Jeg er gift med Kirsten. Jeg har en datter, Julie
og jeg er morfar til Anker. Ja, og så har jeg en
lillesøster.

OL-DELTAGELSE, PLACERING:
Deltog i OL 1980 i Moskva med en 9.- plads.

FRITIDSINTERESSER:
Læser en smule, mest via internettet og følger
sporten på afstand. Ellers fylder musikken en del
og jeg har været udøvende/ halvprofessionel musiker siden 1992. Skal i øvrigt på turne til Færøerne
senere i år.

NAVN: Ole
FØDT:

UGENTLIGE TRÆNINGSTIMER:
ca. 8 – 9.
SPORTSLIGE STYRKER:
Analytisk god. God i forhold til alle nærafslutninger
samt straffekast.
SPORTSLIGE SVAGHEDER:
Distanceskud voldte mig indimellem problemer.
HVOR KOMMER DINE VÆRSTE
KONKURRENTER FRA:
Man kan sige det på denne måde: Jeg var lettest at
sætte op mod Århus KFUM. Internationalt må det
være de fantastiske spillere fra DDR, heriblandt
Frank Wahl
JOB/UDDANNELSE:
Jeg er skolelærer med årskursus fra Danmarks Højskole for Legemsøvelser. Gik efter 38 års lærergerning på pension i 2014.

BEDSTE OL-OPLEVELSE:
Udover at det selvfølgelig var en kæmpeoplevelse at
deltage i dette, Verdens største sportsshow, var den
enkeltoplevelse, der gjorde størst indtryk på mig,
indmarchen: Alle atleterne fra alle nationerne var
samlet på et træningsanlæg ved siden af Det Olympiske
Stadion. Her kunne man så drive rundt og iagttage
den mest fantastiske folklore i en god timestid, inden
man blev gennet ind på geled i indmarchorden.
Det benyttede vi os naturligvis også af, og lige pludselig
stod de alene foran mig – Cubas to største stjerner,
800-meterløberen Alberto Juantorena og alletiders
største OL-bokser, sværvægteren Teofilo Stevenson.
Dem måtte jeg simpelthen snakke med. Som sagt,
så gjort. Jeg sludrede lidt med dem bl.a. ved hjælp
af tegnsprog og lovede dem at være flink ved deres

landsmænd, som vi skulle møde i den første puljekamp.
En af holdkammeraterne forevigede momentet med
mit kamera, og dette billede skulle senere vise sig at
kunne gøre god gavn. I 2008 besøgte jeg som turist
Cuba sammen med min kone, og flere gange opnåede vi
helt specielle begunstigelser pga. fotoet fra Moskva.
Specielt Stevenson nød en beundring og position i sit
land, son vi slet ikke kender til herhjemme.
Det øjeblik vi marcherede igennem kæmpeporten på
Leninstadion og kom ud i lyset inde i arenaen vil jeg
aldrig glemme. Det var jo ikke et fesent lille idrætsanlæg
til 70.000 mennesker. Der sad 110.000!! begejstrede
mennesker (incl. de forhadte Kosygin og Breshnev)
og den elskelige MISHA på dette gigantstadion – og
nede for enden af den første langside fik jeg øje på
fire dannebrogsflag. Da kunne bolværkerne ikke stå
imod mere, men tårerne løb ned ad kinderne på mig.
SVÆRESTE OL-OPLEVELSE:
Den sværeste OL-oplevelse havde egentlig ikke noget
med håndboldturneringen at gøre, selvom polakkerne
gav os en uhørt stor røvfuld på 26 – 12!! og vi generelt
underpræsterede i flere af kampene. Det værste var
den trykkede stemning overalt (man skal jo huske på,
at mange vestlige lande havde boykottet legene pga.
Sovjetunionens invasion af Afghanistan). Den prøvede
arrangørerne godtnok at løsne op for med enerverende
klassisk musik på gader og stræder i elendige østblokhøjttalere. Men børnene!!, hvor var de? Under hele OL
så jeg kun ét ægtepar med en barnevogn, men ingen
børn. Det viste sig, at børnene var blevet deporteret
til lejre udenfor byen af skræk for at de ville blive
forgivet af de ”fjendtlige” sportsfolk. Udover at blive
mistænkt for noget sådant, fandt jeg også ud af, at
et samfund på alle måder har brug for børnene – også
visuelt. Det var en meget knugende oplevelse.

der ikke er specielt rig på trofæer:
De to første er landskampe mod Sverige. Jeg er fra en
tid, hvor det i min opvækst var noget specielt at spille
mod (og helst slå) arvefjenderne fra Sverige. Begge
disse landskampe vandt vi med 19 – 17, og i begge
landskampe kunne jeg være min indsats bekendt. Den
første i Brøndbyhallen var personligt vigtig i forhold
til OL-udtagelsen. Den anden fra Stadionhallen i Århus
var vigtig, fordi jeg var med til at tryne svenskerne i
hallen, hvor det hele startede. Under nationalsangene
genkendte jeg et utal af ansigter, der havde fulgt mig
fra helt lille. Det var et stort øjeblik.
Den tredje begivenhed havde min ven Keld Nielsen
(formand for Olympisk Klub) som hovedperson. Jeg
skulle med AGF spille sæsonens sidste turneringskamp
i Frederiksberghallen mod min gamle klub SAGA, der
jo bestod af mine gamle venner og holdkammerater.
Hvis kampen endte uafgjort, ville AGF rykke ud. Stillingen var 23 – 22 til AGF og tiden var løbet ud. Men
SAGA havde fået tildelt et straffekast!! Denne sidste
nervepirrende encounter med de fatale konsekvenser
var lagt i hænderne på Keld og mig. Det vil ikke lægge
noget til historien at røbe udfaldet. Vi ses stadig og
er gode venner.

ELITEKARRIERENS HØJDEPUNKT:
Jeg kan ikke pege på ét specifikt højdepunkt på min
elitekarriere, men der har været tre helt specielle
begivenheder, der har brændt sig fast i min karriere,
OLYMPEN - 01/2017
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Naturen inspirerer
sportsteknologier
Teknologier kan være med til at løfte sportsudstyr til et nyt niveau’ – citat Andreas Top
Adler, Præstationsanalytiker ved Team Danmark. ’Mange andre lande satser massivt på
forbedret udstyr, så hvis vi ikke er med fremme i bussen, så vil vi være teknologisk og
materialemæssigt underlegne. Cykling, sejlads, roning, skydning m.fl. er dybt afhængige
af at have det rigtige udstyr
HVAD KAN KÆNGURUEN BIDRAGE MED?

HAJER, GEPARDER, KEJSERPINGVINER,
FYRREKOGLER, GEKKO OG BURRER, KÆNGURU,
EDDERKOP OG BLÅMUSLINGER

HVAD KAN KEJSERPINGVINEN BIDRAGE MED?
Hvis en sæl nærmer sig, så kan den fordoble sin flugthastighed ved at løfte dens fjer og frigive luftbobler.
De ses ofte skyde op af vandet, som et projektil.
Samtidig mindsker de vandmodstanden. Gad vide
hvad det kan bruges til?

...har alle særlige mekanismer, som lektor Torben
Lenau på DTU vil prøve at overføre til sportens verden.
Det sker parallelt med andre projekter, der udvikles
indenfor medikoteknik, fx ilt-monitorering, der kan
bygges sammen med pulsmåler til puls-oximetere,
som kan opsamle træningsdata og medvirke til bedre
træningsforløb.
HVAD KAN EN HAJ BIDRAGE MED?
Badetøjsfirmaet Speedo fandt ud af at hajens hud
består af mange små ’tænder’, der skaber mikroturbulens, hvilket giver mindre vandmodstand. Speedo
Fastskin blev udviklet og syet til heldragter. De gav
svømmerne en så stor fordel, at det internationale
svømmeforbund gjorde dem ulovlige.

HVAD KAN FYRREKOGLEN BIDRAGE MED?

HVAD KAN EN GEPARD BIDRAGE MED?
Man fandt ud af dens bevægelsesmønster og udviklede
elastiske benproteser til de Paralympiske Lege, Blade
Runner, der optager og frigiver løbeenergien meget
bedre en vores sener og muskler. PL atleten løber en
del hurtigere end OL atleten.

De er lukkede mens de vokser for at skærme frøene
indeni. Når koglen udtørrer, så åbner den sig og frøene
falder ud. De enkelte skel består af to lag, der trækker
sig forskelligt sammen, når de udtørrer. Mekanismen
kan inspirere til at udvikle justerbare proteser og sko.

Den har mikroskopiske hår på fødderne, hvilket giver
en stor overflade, der gør det nemt at holde fast,
selv på lodrette glasplader. Man har udviklet ’gekkooverflader’, en lim som man smører på og tager af igen,
lidt ligesom velcro-tape. Den blev udviklet i 1941 af
en schweiziske ingeniør, da han studerede, hvorledes
burrer satte sig fast i hundens pels. Kan man skabe en
lignende ’gekko-overflade’ på en håndbold, så slipper
man for harpiks på hænder og gulv.
OLYMPEN - 01/2017

HVAD KAN EN EDDERKOP BIDRAGE MED?
Man kan undre sig over at et insekt kan flyve ind i et
edderkoppespind, det giver sig meget og retter sig ud
igen. Det er proteinforbindelser, der ligger i en masse
kæder, der giver styrken. Edderkoppen masserer det,
så der opstår en nanostruktur, der er ordnet og giver
en 3½ gange større styrke end en ståltråd. Skydevest
nævnes hyppigt som anvendelsesmulighed, i sport er
fægternes maske og veste mulige emner.
HVAD KAN BLÅMUSLINGEN BIDRAGE MED?

HVAD KAN GEKKOEN OG BURREN BIDRAGE MED?
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Den bliver mere og mere effektiv jo hurtigere, den
løber, lige modsat os mennesker. Den kan synkronisere
sit pulsslag og åndedræt til at opsamle energi, og den
puster ud samtidig med at den sætter af. Det kan man
lære af og benytte ved planlægning af træningsforløb.

OLYMPEN - 01/2017

Den hæfter sig til sten, pæle og andre blåmuslinger
med supertynde hæftetråde. Når vandet skylle over
den, så rives og slides der i trådene. Trådene er
opbygget sådan, at de selvheler de mikroskopiske
revner, der opstår. I sejlsport har vi sejlene, der
måske kunne behandles med et stof, der selvheler
småskader og rifter.
JEG ØNSKER HERVED AT BIDRAGE MED:
Inspiration til nysgerrighed om muligheder for at
udnytte naturens vidunderlige løsninger til gavn
for sporten.
Bedste hilsener
Carl Christian Lassen, Sejlsport 1964
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Resultatopgørelse og budget for 2017
RESULTATOPGØRELSE 2016

BUDGET 2017

1. januar 2016 til 31. december 2016

1. januar 2017 til 31. december 2017

Indtægter

Indtægter
Beløb i kr.

2016

Kontingent1

57.497,80

57.497,80

Kontingent4

63.000,00

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

50.000,00

Sponsorindtægter

55.000,00

55.000,00

Sponsorindtægter

30.000,00

3.700,00

3.700,00

BUDGET FOR 2016

65.000,00

3.000,00

Egen bet. Arrangementer

Beløb i kr.

Egen bet. Arrangementer

4.000,00

0,00

Renteindtægter

0,00

0,00

Renteindtægter

0,00

193.000,00

Indtægter i alt

191.197,80

191.197,80

Indtægter i alt

172.000,00

Udgifter

Udgifter

25.000,00

Årsmøde

15.105,50

15.105,50

Årsmøde

18.000,00

90.000,00

Arragementer 2

69.829,41

69.829,41

Arragementer 5

80.000,00

60.000,00

Olympen + Hjemmeside

50.287,07

50.287,07

Olympen + Hjemmeside6

17.000,00

30.000,00

Bestyrelse

22.105,22

22.105,22

Bestyrelse

30.000,00

15.000,00

Konto og administration

13.930,31

13.930,31

Konto og administration

15.000,00

10.000,00

OL-medlemmer strategi3

0,00

0,00

-

-

Udgifter i alt

171.257,51

171.257,51

-38.000,00 Årets resultat

19.940,29

1.000,00
231.000,00

Repræsent.

OL-medlemmer strategi
Repræsent.

0,00
1.000,00

Udgifter i alt

161.000,00

19.940,29 Årets resultat

11.000,00

Bacher

NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BUDGET
Note 1: Desværre et fald af medlemmer af OKD
Note 2: Af arrangementer er der afholdt 6-dagesløb og Olympiske dage i Vejle, hvor udgifterne blev holdt under budgettet på
50.000,-		
Note 3: Der blev ikke gjort brug af de afsatte midler til dette punkt.
Note 4: Forventning til et øget medlemstal på 210 medlemmer.
Note 5: Der er budgeteret med arrangemeter som 6-dagesløb, Olympiske dage og efterårstræf.

SINCE 1897

Note 6: Det er kun indberegnet en udgave af Olympen.

Kirstinehøj 5, 2770 Kastrup - Tlf.: 32 50 52 00
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Olympisk Klub Danmarks
bestyrelse 2017
Formand
Keld Nielsen
keld.nielsen@olympian.org
Valgår: 2017

Næstformand
Rene Nielsen
ganzeperson@gmail.com
Valgår: 2018

OLYMPEN
Februar 2017

Bestyrelsesmedlem
Susanne Ward
susanne.ward470@gmail.com
Valgår: 2018

Bestyrelsesmedlem
Mette Vestergaard
mve@nordicevent.dk
Valgår: 2017

Kasserer
Bo Kaliszan
bkal@regionsjaelland.dk
Valgår: 2018

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

Redaktion:
Rene Nielsen
Keld Nielsen
Fotos:
Lars Møller
Preben B. Søborg
Jørn Lund
Gerd Larsen
Oplag:
400 stk.

Layout mm.:
Peter Emil Munch Jørgensen
Tryk:
Hellbrandt Trykcenter
Synspunkterne i artiklerne
dækker ikke nødvendigvis
klubbens opfattelse, men
bringes på forfatterens eget
ansvar.

Vi ønsker tillykke
Januar 2016
05.01.1937
13.01.1952
28.01.1947

Helmuth Nyborg Sørensen
Ole Nørskov Sørensen
Svend Erik Studsgaard

Kajak
Håndbold
Brydning

80 år
65 år
70 år

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

Marts 2016
01.03.1937
06.03.1962
09.03.1947

Niels Chr. Dahl
Henning Lynge Jacobsen
Allan Poulsen

Skydning
Kano
Massør håndbold og cykling

80 år
55 år
70 år

Bestyrelsesmedlem
Michael Durbahn
michael@durbahn.dk
Valgår: 2017

April 2016
03.04.1952
15.04.1982
18.04.1972
22.04.1972

Karl Chr. Koch
Henriette Engel Hansen
Lars Roslyng Christiansen
Lene Pedersen

Svømning
Kano & Kajak
Håndbold
Roning

65 år
35 år
45 år
45 år

Maj 2016
08.05.1942
31.05.1977

Nina Fahnøe
Joachim Brøchner Olsen

Atletik
Atletik

75 år
40 år

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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Kommende arrangementer
LØRDAG D. 1. APRIL 2017

Årsmøde/Generalforsamling i Idrættens Hus
TORSDAG D. 22 – LØRDAG D. 24. JUNI 2017

Olympiske Dage (bynavn kommer)
VIL BLIVE ANNONCERET PÅ HJEMMESIDEN SAMT FACEBOOK I APRIL/MAJ MÅNED.

LØRDAG D. 8. SEPTEMBER 2017

MTB i Tisvilde Hegn/Asserbo Slots Ruin
VIL BLIVE ANNONCERET PÅ HJEMMESIDEN SAMT FACEBOOK I AUGUST/SEPTEMBER MÅNED.

LØRDAG D. 20. SEPTEMBER 2017

Copenhagen Atletics Games på Østerbro Station
VIL BLIVE ANNONCERET PÅ HJEMMESIDEN SAMT FACEBOOK I APRIL/MAJ 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

