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Før åbningen af årets generalforsamling fortalte Morten 
Rodtwitt, der er Chef de mission for holdet der skal til Rio, 
om status på de forberedelser DIF er i fuld gang med.

Det var et meget inspirerende indlæg der understregede den 
store seriøsitet samt de høje ambitioner der lægges for dagen. 

Som atlet har mange faktorer betydning for at kunne præstere 
på højeste niveau. En af faktorerne er ledernes tilgang at til 
sikre de optimale rammer for at atleten kan forberede sig 
bedst muligt på selve konkurrencen.

Det gælder lederne på alle planer - trænerteamet, klubberne, 
specialforbundene, DIF og ikke mindst Chef de mission.

Efter at have hørt Morten Rodtwitt’s indlæg vil jeg vove den 
påstand at rammerne for vores atleter aldrig har været bedre planlagt.

På generalforsamling informerede bestyrelsen om det spændende samarbejde vi har aftalt 
med Vejle Kommune, med at afholde Olympiske og Paralympiske dage. Dette arrangement 
gennemføres over tre dage - 23, 24 og 25 juni. Læs mere om arrangementet og om hvordan 
tilmeldingen foregår, inde i bladet. Jeg vil opfordre alle til at deltage i dette arrangement.

Generalforsamlingen blev også Preben Kragelund’s sidste som vores kasserer, da han 
havde besluttet ikke at stille op til genvalg. Preben har gennem mange år ydet en kæmpe 
indsats for klubben. I bestyrelsen har han været et særligt stort aktiv med sin erfaring, 
professionalisme og ikke mindst sin personlighed. 

På Olympisk Klub’s vegne vil jeg takke ham. 

Jeg vil slutte af med at byde vores nye kasserer Bo Kaliszan velkommen som nyt medlem 
af bestyrelsen. Læs et porttræt af Bo inde i bladet.

Formand
Keld Nielsen

keld.nielsen@olympian.org

Oplevelser for alle



 Kære Olympianer
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Du har sikkert allerede hørt at Danmarks Idrætsforbund 
har fået et museum, og at vi har en meget stor sam-
ling af forskellige spændende sportseffekter, så som 
medaljer, pokaler, scrapbøger, plakater, film, tøj og 
fotos. Men vi har det problem. Vi mangler nogle friske 
hænder, som kan hjælpe os med den store samling.
Vi skal have registreret alle vores effekter, så er du 
gået på efterløn, pension, eller har du bare lyst til 
at give en hånd med, kan vi godt bruge din hjælp.

Vi behøver hjælp til følgende opgaver;

• Fotografering af samlingens effekter.
• Oprettelse og drift af hjemmeside.
• Sortering og registrering af fotos.

• Fremstilling af udstillingsmaterialer.
• Opsætning og nedtagning af udstillinger.
• Opsyn i forbindelse med udstillinger.

Vi kan desværre ikke tilbyde nogen løn, men der er 
altid en kop kaffe og en hyggelig snak.Du behøver 
ikke at binde dig til bestemte tidspunkter eller et 
bestemt antal timer. 

Har ovenstående fanget din interesse, så kontakt;

Hasse Person på telefon: 20 84 35 36 eller

Per Leon Jørgensen på telefon: 23 25 04 82 eller 
mail: plj@dif.dk

Vejle Kommune har ambitioner på 
det sportslige områder – og vi er 
ikke bange for at sige det højt. Vi 
har turdet sige højt, at vi har et 
mål om 2-4 atleter fra Vejle til OL 
og PL i Rio. Et mål som Vejle Kom-
mune allerede opnåede i det tidlige 
forår, da atleten Daniel Wagner fra 
Vejle Idrætsforening og svømmeren 
Jeanette Ottesen fra Triton Vejle 
blev udtaget til henholdsvis de 
Paralymiske og Olympiske Lege i 
Rio i 2016 – og begge endda med 
rigtig gode medaljechancer. 

I Vejle har vi mange talentfulde 
udøvere, som vi er meget stolte af 
og tror på. For at hjælpe udøverne 
på vej vil vi gerne skabe gode ram-
mer for Vejles sportstalenter. Som 
Team Danmark Elitekommune med 
et Campus Vejle Sportscollege, der 
netop er blevet Team Danmark Ud-
dannelsespartner, og med vision 
om at blive Handicapidrættens 

Hovedstad, mener vi det seriøst. 

Vejle Kommune og EliteVejles vision 
om medaljer OL/PL er en af grundene 
til, at Olympisk Klub og Vejle Kom-
mune går sammen om at arrangere 
Olympiske og Paralympiske Dage i 
Vejle 23.-25. juni 2016, hvor 3 af 
Vejle Kommunes skoler, biblioteket, 
Sankt Hans Festen og gågaden i Vejle 
kommer i spil, når nuværende og 
tidligere deltagere ved Olympiske 
og Paralymiske lege gæster Vejle.

”At være værtsby for De Olympiske 
Dage er en stor ære, og det giver 
plads til en række sideoplevelser 
til byens idrætsglade borgere. I 
samarbejde med skoler og kulturliv 
vil vi skabe nogle gode oplevel-
ser, og vi glæder os til at byde 
Olympisk Klub velkommen”, siger 
Dan Arnløv, formand for Kultur- & 
Idrætsudvalget. 

”Vi har en vision om, at idrættens 
grundpille er de frivillige, og at elite 
og bredde er en forudsætning for 
hinanden med idrætsfaciliteterne 
som omdrejningspunkt. Idrætsevents 
er med til at skabe en fælles kultur 
og er et af de redskaber, vi bruger 
til at samle idrætten”, fortæller 
Idræts- & Fritidschef Kurt Smidt og 
fortsætter: ”Vi er derfor glade for 
og stolte over, at Olympisk Klub har 
valgt Vejle Kommune som vært for de 
første Olympiske dage i Danmark. At 
Olympisk Klub nu rummer deltagere 
fra både Olympiske og Paralympi-
ske Lege passer perfekt ind i Vejle 
Kommunes DNA på idrætsdelen, 
for her er alle idrætsudøvere lige 
vigtige, uanset hvad man kan og 
ikke kan – det er idrætten der er 
omdrejningspunktet.”

Vi glæder os til at se Olympisk Klub 
i Vejle i juni til et par spændende 
dage.

Vejle Kommune satser stort på sporten
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PROFIL 
BO KALISZAN
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NAVN: Bo Kaliszan  
FØDT: 28/11-1973 
KLUB: Roskilde Roklub 
IDRÆTSGREN: Roning

OL-DELTAGELSE, PLACERING:
2000 Sydney – Herre tung dobbeltscul-
ler – plads nr. 10 & deltog også som 
reserve til Ol i Atlanta for den tunge 
dobbeltsculler (Lars Christensen og 
Martin Halbo Hansen). Vandt reserver-
nes løb.

BEDSTE OPLEVELSE VED OL:
Den største oplevelse til Ol i Sydney 
var; udover selve åbning ceremonien, 
der bare er noget helt specielt og så 
selve rostævenet, helt klart stemningen 
på det olympiske stadion, da Cathy 
Freeman fra Australien skulle løbe 400 
meter finalen. Da starten blev gjort klar 
stoppede alt på stadionet selv de andre 
discipliner, og der blev helt stille. Da 
starten så går hele stadionet så amok. 
Godt 100.000 mennesker der råber og 
skriger. Da så hun vinder eksplodere 
hele stadionet i ekstase. Det er en 
oplevelse der stadig får en hår til at 
rejse sig.

SVÆRESTE OL OPLEVELSE:
At være et hold der altid lå bland de 6 
bedste og så underpræstere. 

ELITEKARRIERENS HØJDEPUNKT:
At vinde Henley Royal Regattas The 
Double Sculls Challenge Cup, i England i 
2000 er klart et højdepunkt i karrieren. 
Henley Royal Regatta er en regatta der 
kan sammenlignes med Wimbledon i 
Tennis, og I England har den lige stå 
stor betydning som VM.

ANTAL TRÆNINGSTIMER PR. UGE:
I elitekarrierens højdepunkt stod den 
på 10-14 gange træning om ugen med 
en effektiv træningstid fra 1 time til 
2½ time.

SPORTSLIGE STYRKER: 
En af min sportslige styrker er at jeg 
har en meget hurtig start. Bertil og jeg 
var suverænt de hurtigst i starten. Der 
ud over er jeg også god et at afslutte 
løbet med en god spurt. På det mentale 
har jeg altid været god til at presse mig 
selv specielt når det har set sort ud.

SPORTSLIGE SVAGHEDER: 
Ville gerne have været mere fysisk 
stærk, sammenlignet med nogle af min 
konkurrenter.

HVOR KOMMER DINE VÆRSTE  
KONKURRENTER FRA: 
I 2000 var de værste konkurrenter fra 
Slovenien. De havde en stærk dobbelt 
sculler der også vandt OL

JOB/UDDANNELSE:
Jeg arbejder nu som Chef for Indkøb & 
Support i Region Sjælland, hvor jeg har 
ansvar for indkøb til bl.a. hospitalerne.

FAMILIE:
Gift med Rebecca og har 4 drenge på 6-8-
10-12 år

FRITIDSINTERESSER:
Træning (Roning og Cykling) og samvær 
med venner og familie.



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 
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 2016GENERALFORSAMLING
REFERAT

LØRDAG DEN 2. APRIL 2016

1. VALG AF DIRIGENT. 
Hasse Greis Persson blev valgt. Han konstaterede, at 
generalforsamlingen var indkaldt i henhold til ved-
tægterne og at alle deltagere er stemmeberettigede.

2. BESTYRELSENS BERETNING. 
Keld fortalte om bestyrelsens arbejde i det forløbende 
år. Keld orienterede om baggrunden for samarbejdet 
med Vejle Kommune om afholdelsen af OL Dage den 
23. til 25. juni.

Keld fortalte at der var afholdt et Olympisk Forum i 
Moskva, hvor WOA og IOC indgik i et tættere samarbejde. 
OKD var ikke repræsenteret ved mødet.

Keld udtalte tak til aktive medlemmer og sponsorer.

Der henvises til formandens beretning her i Olympen.

Der var fire kommentarer fra deltagerne:

• Hans E. er opvokset i Vejle og vil meget gerne 
være behjælpelig ved OL Dagene.

• Jesper opfattede at OL Gala ’ulmer’, og at 
sidste frist for udmelding til Rio deltagere 
nærmede sig.

• Niels fortalte om de tidligere Olympic Day Run 
og spurgte om OKD kunne overtage dem. Keld 
svarede at der havde været en drøftelse med 
DIF direktør for et år siden inden initiativet 
med Vejle blev igangsat.

• Hasse undrede sig over Olympisk Forum idet 
WOA jo netop var et barn af IOC.

a. Aflæggelse af revideret regnskab 2015 til 
godkendelse.  
Preben gjorde opmærksom på, at regnska-
bet 2015 og budgettet 2016 var gengivet i 
OLYMPEN 1/2016. Orienterede herefter om de 
enkelte poster i regnskabet.Regnskabet blev 
herefter godkendt.

b. Fremlæggelse af budget for 2016 til orien-
tering. 
Preben gennemgik de enkelte punkter i indtæg-
ter og udgifter. 
Der var budgetteret med kr. 50.000 i sponsor-
indtægter. På nuværende tidspunkt var det 
lykkedes at få indtægter på kr. 55.000, og der 
kunne evt. komme yderligere en mindre sponsor 
til. 



7OLYMPEN - 02/2016

c. Udgiftssiden vil som berettet tidligere af 
formanden blive øget med kr. 50.000,- som-
tilskud til arrangementerne i Vejle, og årets 
resultat forventes derfor at blive negativt med 
samme beløb, hvilket tilsvarende vil reducere 
egenkapitalen.

Der var flere spørgsmål fra deltagerne:

• Jesper bemærkede, at vi ikke kan tage DIF’s og 
TD’s tilskud for givet. 
 
Preben replicerede, at det gør OKD heller ikke, 
men TD havde betalt for 2016, og PK havde 
været i dialog med DIF om tilskuddet på 50.000 
kr. og fået lovning på ”at der umiddelbart ikke 
skulle være nogle problemer, og at beløbet 
ville blive betalt snarest”.

• Hans E. fortalte at han ikke kendte til OL Dage 
og OL Gala da han reviderede regnskabet.

• Jesper spurgte om vi om nødvendigt ville 
betale kr. 70.000 til arrangementerne i Vejle, 
hvis det blev ønsket fra Vejle Kommunes side. 
Keld svarede at udgangspunktet var nej.

• Steen mente at der skal bruges flere penge til 
at hverve nye medlemmer. Keld var enig i at der 
skulle sættes ind på at hverve nye medlemmer, 
men at aktiviteter udover arrangementerne i 
Vejle skal hvile i sig selv.

• Jesper bemærkede at det koster penge at 
afvikle et arrangement som OL Gala første 
gang og at det skal ses som en investering i 
fremtiden. Keld svarede at vi også netop gør 
det for at tiltrække unge medlemmer, hvilket 
er et altoverskyggende problem, som Preben 
bemærkede.

Budgettet blev herefter taget til efterrretning.

3. INDKOMNE FORSLAG
Der var ikke modtaget noget. 

4. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT
Uændret.

5. VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN
Generalforsamling den 2. april 2016

Keld Nielsen, formand

Rene Nielsen, næstformand

Bo Kaliszan, kasserer

Carl Christian Lassen, sekretær

Michael Durbahn

Mette Vestergaard

Susanne Ward

6. VALG AF REVISOR SAMT REVISORSUPPLEANT.
Hans E. Pedersen, Jørn Lund

8. INFORMATION OM DET IGANGSATTE 
VISIONSARBEJDE
Keld henviste til redegørelsen i bestyrelsens beretning 
om OL Dage og OL Gala.

9. EVENTUELT
• Keld takkede Preben for indsatsen som kasserer 

gennem flere år.

• Judith spurgte til det fremlagte tøj. Michael 
svarede at samarbejdet med Craft Shop ikke 
fungerede godt. Hasse har kontaktet New 
Wave/Craft. Der er bestilt 10 trøjer og priserne 
var ikke afklarede, det er dyrt at brodere idet 
omkostningerne til igangsætning er høje. 
De bliver fortalt på www.olympiskklub.dk og 
Facebook.

• Judith spurgte til næste skridt for medlemmer 
i forbindelse med OL Dage. Keld svarede at der 
vil blive givet information via Olympen, hjem-
mesiden og Facebook.

• Hasse Greiss Persson informerede om Olympisk 
Museums arbejde og udtrykte at de gerne 
modtog OL effekter fra medlemmerne.

Keld afsluttede generalforsamlingen med en tak til 
dirigenten og ønsket for et godt nyt år for medlem-
merne og klubben.

Referat ved Carl Christian



8 OLYMPEN - 02/2016

Aftale med Craft Danmark
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.

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

Første frist for bestilling, er lørdag d. 4. juni 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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Hvis du har stor interesse for det olympiske, så kan du bruge nedenstående hjemmeside. 

www.sports-reference.com/olympics/athletes/

Her kan du finde samtlige atleter, som har deltaget ved de olympiske sommer lege siden 
Athen 1896, og vinterlege siden Chamonix 1924.

Vores egen Viggo Jensen, var i 1896 med i fire discipliner. Vægtløftning, gymnastik, 
skydning og atletik. Så man må sige at Viggo Jensen var meget alsidig.

I vægtløftning med en hånd, blev det til en sølvmedalje. Her løftede Viggo 57 kg. 
 

I samme disciplin, bare med to hænder, blev det til en guldmedalje, med 111,5 kg. på 
vægten.

I gymnastik (rebs klatring) blev det til en fjerde plads. En græker kravlede de 14 meter 
på 23,4 sek. Af de resterende fire klatrere, var det kun en anden græker, der nåede de 
14 m. De sidste tre stoppede inden de nåede toppen, da de kunne se, de ikke kunne slå 
de 23,4 sek.

Viggo Jensen deltog i diskoskast, og fik en fjerde plads i kuglestød med lidt over 10 m.

Den sidste medalje fik Viggo Jensen i skydning, fri riffel på 300 m. I 200 m, militær 
riffel blev det til en fjerde plads.

Ud over Viggo Jensen, deltog også Holger Nielsen, sølv i pistol skydning, bronze i 25 
m. pistol og bronze i sabel fægtning samt Eugen Schmidt som i Paris 1900 vandt guld 
i tovtrækning med en svensker.

Bacher
SINCE 1897

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

Olympisk Nørderi
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FORMANDSBERETNING 
2015/2016
Efter sidste års generalforsamling har der været afholdt 
følgende arrangementer:

• Golf i Tikøb d. 28. maj

• Copenhagen Athletic Games d. 5. august 2015

• Mountainbike løb ved Asserbo Slotsruin d. 12. 
september 2015

• Efterårstræf i Hvidbjerg, Blåvand d. 18 - 20 
september 2015

• 6 dagesløb i Ballerup d. 8. februar 2016

På sidste års generalforsamling besluttede vi en 
vedtægtsændring så paralympiske atleter kan optages 
i Olympisk Klub.

I en koordineret indsats med Dansk Handicap Idræts 
Forbund blev der udsendt en fælles pressemeddelelse 
og TV2 bragte et lille indslag i TV sporten.

De første Para-olympiske medlemmer har meldt sig 
ind, men bestyrelsen har tænkt at sætte ind på at 
få tilgang af nye medlemmer i forbindelse med de 
Olympiske samt Para Olympiske Lege i Rio.

I bestyrelsen har vi arbejdet med at kunne udfolde 
nogle af de idé’er der var blevet drøftet under temaet 
Vision 2016.

Det har udmundet i at bestyrelsen vil sætte ind på at 
i 2016 at etablere arrangementet “Olympiske Dage” 
og om muligt arrangementet “Olympisk Galle”.

I oktober blev der i Vejle afholdt handicap EM i bord-
tennis. Et arrangement som Vejle Kommune været 
dybt involveret i.

DHIF havde inviteret næstformand Rene Nielsen og 
undertegnet til at opleve stævnet.

I forbindelsen med vores besøg fik vi en drøftelse med 
personerne, der havde ansvaret for arrangementet, 
om vores initiativer med at afholde “Olympiske dage” 
samt “Olympisk Galla”.

Det blev starten på en møderække, hvor vi arbejde 
på at finde en form der kunne vinde politisk og ad-
ministrativ opbakning i Vejle Kommune.

Det er en stor glæde at kunne fortælle at det nu er 
mundet ud i et samarbejde om at arrangere tre olym-
piske dage i Vejle. Og om muligt vil arrangementet 
“Olympisk Galla” også blive afholdt i samarbejde med 
Vejle Kommune.

Dagene er torsdag d. 23. juni - som også er Sankt Hans 
-  samt fredag d. 24 og lørdag d. 25 juni.

Vejle Kommune lægger kr. 125.000 i projektet samt 
personresourcer og Olympisk Klub vil også bidrage.

Da aftalen om dette samarbejde først er faldet på 
plads efter at vi har udsendt indkaldelsen til denne 
generalforsamling har vi ikke fået denne økonomi 
indarbejdet i det udsendte budget. Når vores kasserer 
Preben Kragelund senere fremlægger budgettet for 
det kommende år skal der laves en tilpasning som 
betyder at det budgetterede års resultatet for 2016 
ikke går i nul, men giver et underskud på kr. 50.000.

Sagt med andre ord foreslår bestyrelsen at der tages 
kr. 50.000 op af kassebeholdningen til dette initiativ.

Og hvordan tænker vi så at arrangementet “Olympisk 
dage” skal afholdes.

Overordnet vil der være foredrag på nogle skoler, 
sportskonkurrencer i byen og evt. en olympisk udstil-
ling på biblioteket.

Programmet for dagene er stadig under udvikling, 
men der arbejdes pt. med følgende:

TORSDAG:

KL. 9 - 11 Foredrag på Nova skolen i Vejle af både 
Olympisk Klub og af atleter der skal til Rio. 
Dagen åbnes med et indlæg af borgmesteren 
og af Olympisk Klub.

KL. 13 - 15 Samme gentages på Englystskolen i Børkop.

KL. 16 3 km. løb for børn på Vejle Atletik stadion 
incl. børn i kørestole.

KL. 17 10 km. løb for voksne på Vejle Atletik 
stadion incl. voksne i kørestole.  
Alle deltagere får en “Olympisk Dag” 
T-shirt efter løbet.
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KL. 15 - 18 Masterclass for Elite Vejle’s unge talenter 
sammen med Olympisk klub og atleter der 
skal til Rio.

KL. 21 Sankt Hans bål - kunne måske tændes 
med en fakkel. Dog er det ikke muligt at 
benytte en rigtig olympisk fakkel, men 
symbolsk bliver bålet tændt af en fakkel 
der først er blevet løbet gennem byen.

FREDAG:

KL. 9 - 11 Igen skolebesøg, denne gang på Bredager-
skolen i Jelling.

KL. 14 - 16 Sidste skolebesøg bliver i Give. Muligvis 
på torvet alternativt i Kulturhuset.

LØRDAG:

Dagen med tre forskellige konkurrencer.

KL. 11 Ergometerroning.

KL. 13 Kørestolsbasket

KL. 15 Stafet

Ergometerroning og kørestolsbasket afviklet på to 
forskellige pladser i byen.

På det ene torv opstilles der et stort telt med ergo-
metermaskiner, hvor der konkurreres.

På et andet torv opstilles der en kørestolsbasketbane. 
Denne konkurrence afvikles i bedste street stil med DJ.

Stafetten tænkes gennemført gennem byen, bla. gennem 
gågaden, med forskellige discipliner som f.eks. løb, 
skydning i en eller anden form, håndkørestol eller lign.

Dagen afsluttes med en sandwich.

DELTAGELSE:
Olympisk Klubs medlemmer inviteres til at deltage 
i enkelte eller flere aktiviteter både på banen som 
aktive eller udenfor banen som støttende “trænere”, 
“udskiftningsledere”, “sportschefer” eller aktive tilskuer.

Der inviteres også til at klubbens medlemmer kan 
give en hånd med i at planlægge og/eller gennemføre 
arrangementerne i forbindelse med “De Olympiske 
Dage” i Vejle.

AKTIVITETS OVERSIGT:
• 3 km. løb/kørestol sammen med børn på Vejle 

Station torsdag d. 23. juni kl. 16.

• 10 km. løb/kørestol sammen med unge og 
voksne på Vejle Station torsdag d. 23. juni kl. 
17.

• Ergometerroning på Rådhustorvet lørdag d. 24. 
juni kl. 11 - 12:30.

• Kørestolsbasket på Søndertorv lørdag d. 24. 
juni kl. 13 - 14:30.

• Stafet (discipliner kommer) fra Nørretorv lørdag 
d. 24. juni kl. 15 - 16:30.

TILMELDING - HVAD GØR JEG:
• Hvis du ønsker at deltage i ergometerroning 

skal du tilmelde dig til Michael Durbahn - 
michael@durbahn.dk

• Hvis du ønsker at deltage i kørestolbaske skal 
du tilmelde dig til Rene Nielsen -  
ganzeperson@gmail.com

• Hvis du ønsker at deltage i stafetten skal du 
tilmelde dig til Bo Kaliszan -  
bkal@regionsjaelland.dk

• Hvis du ønsker at deltage i 3 km. eller 10 
km. løb/kørestol skal du tilmelde dig til Keld 
Nielsen - keld.nielsen@olympian.org

• Hvis du ønsker at hjælpe med at planlægge 
og/eller gennemføre arrangementerne skal du 
tilmelde dig til Keld Nielsen -  
keld.nielsen@olympian.org

Der er allerede nogle af klubbens medlemmer der er 
ved at samle et hold til konkurrence. Mette Vester-
gaard - guldpigerne, Rene Nielsen - para-atleter der 
alle har vundet guld. Lars Christiansen - et OL Allstar 
herrehåndboldlandshold. Måske er der interesse i at 
være med i et mikset hold, eller måske et hold af f.eks. 
Kajak folk eller deltagere fra forskellige discipliner 
fra samme olympiade.

Der vil blive givet information om arrangementet og 
om hvordan tilmeldingen foregår på vores hjemmeside 
og på Facebook. Herudover sendes der mail ud til alle 
klubmedlemmerne, der har registreret en mailadresse.

Jeg vil runde af med - på bestyrelsens vegne - at 
takke vores medlemmer for støtte og praktisk hjælp 
til vores arrangementer og en tak til vores sponsorer, 
DIF og Team Danmark for økonomisk støtte.

Keld Nielsen 
Formand



Caroline Wozniacki
Profil



NAVN: Caroline Wozniacki  
FØDT: Odense 
KLUB: KB 
IDRÆTSGREN: Tennis

OL-DELTAGELSE, PLACERING:
Beijing og London. 3. (?) runde og kvart 
finale.

BEDSTE OPLEVELSE VED OL:
At spille for Danmark og møde de andre 
fantastiske atleter og føle sig en del af 
hele holdet.

SVÆRESTE OL OPLEVELSE:
Det ved jeg ikke rigtig. Synes det var 
ærgerligt at jeg ikke kunne bo i OL byen 
i London fordi vi spillede så langt væk. 
Det gjorde at man ikke fik samme hold 
oplevelse som i Beijing. 

ELITEKARRIERENS HØJDEPUNKT:
Nummer 1 i verden i 2 år.

ANTAL TRÆNINGSTIMER PR. UGE:
Det varierer men under en normal træ-
nings uge er det ca 3.5 times tennis om 
dagen + 2 timers Fys træning. 6 gange 
om ugen.

SPORTSLIGE STYRKER: 
Fysisk stærk og læser spillet godt.

HVOR KOMMER DINE VÆRSTE  
KONKURRENTER FRA: 
Hele verden.

JOB/UDDANNELSE:
Gymnasiet.

FAMILIE:
Mor, Anna. Far, Piotr. Storebror Patrik.

FRITIDSINTERESSER:
Bøger, film, klaver, sprog, venner, familie, 
design, arkitektur.
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Olympisk Klub Danmarks 
bestyrelse 2016

Næstformand
Rene Nielsen
ganzeperson@gmail.com
Valgår: 2017

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

Kasserer
Bo Kaliszan
bkal@regionsjaelland.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
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Deadline for næste nr.:
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Indlæg sendes til: 
info@olympiskklub.dk 

Vi ønsker tillykke

Marts 2016 
15. marts 2016   Gert Frank  Cykling 60 år
23. marts 2016 Verner Blaudzun Cykling 70 år
25. marts 2016   Jette Hejli Larssen  Roning 55 år
26. marts 2016 Benny Nielsen Svømming 50 år
 
April 2016
9. april 2016 Tommy Jensen Ridning 75 år
24. april 2016  Jørgen Engelbercht Roning 70 år
26. april 2016 Jacob Bojsen-Møller Sejlsport 60 år
27. april 2016 Gunnar Dahlgaard Sejlsport 75 år 

Maj 2016
5. maj 2016 Leif Mortensen Cykling 70 år
18. maj 2016 Bjørn Borgen Haslev Roning 75 år
22. maj 2016 Dan Frost Cykling 55 år 
24. maj 2016 Peter Meinert Nielsen Cykling 50 år
25. maj 2016 Majbritt Pedersen  Skydning 40 år 

Juli 2016
7. juli 2016 Jan Eli Garvad Sejlsport 60 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
LØRDAG D. 18. JUNI 2016   
Copenhagen Athletics Games

TORS.-FRE. OG LØRDAG D. 23.-24. OG 25. JUNI 2016   
Olympiske dage i Vejle

LØRDAG D. 10. SEPTEMBER 2016   
Mountainbike i Tisvilde

Hold øje med vores hjemmeside og Facebook hvor der er 
løbende opdateringer på arrangementerne.


