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PÅ KANTEN AF
ARBEJDSMARKEDET
ALPI i Odense har indledt samarbejde med Pro4 i Odense
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Handicap-priser
ALPI Arena Næsby
10 års jubilæum
Nye ALPIster

Pro4 er et alternativt beskæftigelses- og
samværstilbud, der henvender sig til personer
med nedsat funktionsevne – personer der ikke kan
opnå eller fastholde beskæftigelse på det ordinære
arbejdsmarked uden støtte.
Den daglige beskæftigelse hos Pro4 omfatter
flere forskellige selvstændige opgaver, og målet
er, at det kan anvendes som springbræt til nye
jobmuligheder.
ALPI har mange pakkeopgaver for kunder, der har
udliciteret deres lager og pick-pack – og i Odense
har vi et fint samarbejde med Pro4 om nogle af
disse pakkeopgaver.
Ronni Bekker, afdelingsleder for ALPI i Odense
fortæller om samarbejdet med Pro4: - Det har

været en rigtig god oplevelse at overlade nogle
af vores pakkeopgaver til Pro4. Medarbejderne
er grundige og fleksible, hvilket er vigtige og
nødvendige egenskaber ved vores pakkeopgaver.
Derudover ved vi, at opgaverne er med til at skabe
glæde i medarbejdernes hverdag, udtaler Ronni
Bekker.
Dette bekræfter Lone Pedersen, en af
initiativtagerne til Pro4. - Det har stor betydning for
vores medarbejdere, at de har et arbejde ligesom
de fleste andre mennesker. Det er tydeligt at se, at
de vokser med arbejdsopgaverne og får et højere
selvværd og øget selvtillid gennem deres arbejde.
Medarbejderne er ikke til at skyde igennem, når de
får ros fra en kunde – eller når kunden kommer med
brød til eftermiddagskaffen, fordi vi har gjort det
rigtigt godt, pointerer Lone Pedersen.

Pro4 pakker for ALPI
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FAKTA ALPI tilbyder i Herning, Greve og Odense
såkaldte ”end to end”, 3PL og 4PL-løsninger indenfor
lagerhotel, pick-pack og distribution.
Venligst kontakt for mere information:
Logistic Manager, Søren Hollensted Miené
tel. 7677 1408, shm@alpi.dk

LOGISTIKKEN
DRIVER VÆRKET
– specielt indenfor E-handel
ALPIs nye Logistic Manager, 40-årige Søren
Hollensted Miené, er en erfaren herre med
mere end 15 års erfaring indenfor lagerhotel,
pick-pack og distribution. Tidligere handlede det
om rum og hyldeplads, men i dag skal vi favne
store og små kunder via tilpassede løsninger
med hensyn til blandt andet bemanding, IT og
distribution for at sikre en optimal logistikløsning.
En optimal logistikløsning er et væsentligt
konkurrenceparameter for virksomheder indenfor
den hastigt voksende E-handels branche.
Nyt logistikcenter og fremtidssikret kapacitet
Det er en positiv oplevelse for Søren, at ALPI
har en meget stor berøringsflade hvor mange
forskellige typer af virksomheder serviceres.
- Ligeledes er det en fordel, at vi er en full service
transportvirksomhed, der håndterer alle former for
fragt og logistikopgaver. Det efterspørger mange
virksomheder i dag, vurderer ALPIs nye Logistic
Manager.
Med opførelsen af ALPIs nye logistikcenter i
Hammerum ved Herning samles den jyske del af
ALPIs lagerhotel, pick-pack og distribution under
samme tag, og kapaciteten udvides betragteligt.
Søren finder det er afgørende, at mængden af
fremtidssikrede logistikløsninger i Danmark udvides,
således at denne vigtige del af erhvervslivets
fødekæde ikke forsvinder fra Danmark. En
tæt kontakt og god kommunikation kunder og
logistikpartner imellem er i alles interesse, så derfor
har nærhedsprincippet sin berettigelse.
I rødt og hvidt
Søren Miené har en direktionsplads hos

Prime Cargo i Kolding med i bagagen, hvor
han i fem år fungerede som divisionschef for
E-commerce Logistics efterfulgt af to år som
adm. direktør for et datterselskab i Polen.
Den fodboldglade logistikmand, der betegner sig
selv som sofa-ekspert, klapper mest af FCK og
engelske Manchester United, hvis merchandise
også pryder hans skrivebord. - I min sparsomme
fritid nyder jeg ture på mountainbiken. Ture som
kræver fuld fokus – hvis man vil blive på cyklen.
Og så god tid med min hustru Laila og vores to
døtre Josephine og Kathrine på 8 år, slutter Søren
Miené.

Jeg glæder mig til OL i Rio fordi…?
...jeg så ikke behøver at se fjernsyn
Den danske sommer er…?
....enestående, når vejret arter sig
Den bedste sommerdrik er…?
…en kold Tuborg
Den bedste sommerspise er...?
…tapas med en god flaske vin
Solferie eller storbyferie?
Jeg er til både solferie og storbyferie, men
fortrækker solferien om sommeren
Søren Hollensted Miené - ny Logistic Manager
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2. ETAPE

3. ETAPE
1. ETAPE

LOGISTIKCENTRET PÅ
HEDEN TAGER FORM

Ultimo 2014 erhvervede ALPI en mere end
150.000 kvm stor grund, som skal danne ramme
om vores nye logistikcenter i Herning. Et
stort forarbejde gik i gang, og efter måneders
sonderinger valgte vi NRE Denmark A/S som
totalentreprenør på byggeriet samt Årstiderne
Arkitekter som arkitekter.
Det første spadestik blev taget den 30. oktober
2015, hvor Hernings borgmester Lars Krarup hjalp
til med den officielle igangsættelse af byggeriet.
Den første sten til byggeriet blev sat i februar 2016,
og rejsegildet fejret i april.

Byggeriet af det nye logistikcenter er inddelt i tre
etaper.
1. etape:

7.900 kvm terminal
tages i brug maj 2016
2. etape: 8.000 kvm lagerhotel
tages i brug december 2016
3. etape: 4.400 kvm administrationsbygning
indflytningsklart september 2017
Vi glæder os til at kunne tage det nye
logistikcenter i brug – og ser frem til i efteråret
2017 at kunne vise det færdige domicil frem.
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Jeg glæder mig til OL i Rio fordi…?
…jeg håber på store danske præstationer
Den danske sommer er…?
....bedst, når solen skinner
Den bedste sommerdrik er…?
…Faxe Kondi Free
Den bedste sommerspise er...?
…kød på grillen
Solferie eller storbyferie?
Gerne begge dele

PSYKOLOGI OG
SPEDITION
Toke Hegnslund er ny Key Account Manager hos
ALPI i Greve. Den 44-årige speditøruddannede
Toke, som snart fejrer sølvbryllup med
transportbranchen, var blandt andet med til
at starte Nordcarrier A/S tilbage i 2006 og
Nordcarrier Skandinavia A/S i 2012, hvor Toke var
både aktionær og bestyrelsesmedlem.
De mange år i transportbranchen havde et
udpræget kommercielt fokus, så i 2014 havde Toke
brug for at udvikle sig menneskeligt i en anden
retning. Han stoppede som speditør og tog næsten
to års pause fra branchen. - Jeg blev i løbet af
de to år eksamineret i positiv ledelses-psykologi

og brugte meget tid sammen med mine tre
fantastiske børn William (9 år), Maria (10 år) og
Vannesa (14 år). Ligeledes blev der tid og plads til
min store ski-passion, fortæller Toke.
Ofﬂine og offpiste
Østrig er det foretrukne løjpe-land. - Jeg elsker
følelsen af frihed i ski-terrænet. Det er en unik
ferieform sammen med børnene, hvor vi alle er
aktive – og offline. Og så elsker jeg den ægte
træthed, som melder sig efter en dag med masser
af motion og bevægelse i den smukke natur,
fortsætter Toke.

Netop bevægelse er vigtigt for den nye Key
Account Manager. Han dyrker vægttræning og
cykler – og får derigennem både glæde og energi.
Nye briller
Efter to års pause fra transportbranchen glæder
Toke sig over igen at være tilbage i branchen
som en del af ALPI-teamet. - Jeg møder et
genkendeligt forum, men med nye briller, forklarer
Toke og fortsætter – hos ALPI er der fokus på
det positive – samt gode og imødekommende
kollegaer. Og så er der plads til det enkelte
menneske. Jeg føler, at der er plads til at være

mig. Vi har frihed under ansvar – og ansvar og
beføjelser følges nødvendigvis ad. Jeg oplever
ALPI som en jysk, bundsolid virksomhed på den
helt gode måde, hvor man gerne vil udvikle og yde
det bedste. Samtidig med jobbet som Key Account
Manager hos ALPI i Greve, fortsætter Toke med at
uddanne sig – og er i gang med en master indenfor
NLP. NLP er baseret på den antagelse, at sprog
og sprogbrug spiller en vigtig rolle i at forme vores
tanker og adfærd.
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IT udstyr til seniorer

Nyligt udlærte speditør Maria Thorø Lund og Christian Jensen, trafikchef hos ALPI i Greve, modtog med glæde anerkendelsen

BEDSTE ARBEJDS
PLADS FOR ELEVER
ALPI i Greve er blevet kåret til bedste arbejdsplads for
elever indenfor bilspedition i 2015

Nyligt udlærte speditør Maria Thorø Lund, som
primært håndterer gods til og fra Tyskland, havde
indstillet ALPI hos fagforeningen HK. De var
især imponerede over, at Maria igennem hele sin
elevtid er blevet udfordret og har fået ansvar fra
første dag, ligesom den gode kobling mellem skole
og det daglige arbejde roses.
Maria forklarer om baggrunden for sin indstilling

af ALPI, - jeg elsker mit arbejde som speditør. Jeg
har en god kontakt til både kunder og leverandører.
Det er en uforudsigelig branche, hvor dagene ikke
er ens, og det trives jeg rigtig godt med. Allerede
inden jeg var færdigudlært, havde jeg blandt
andet ansvar for disponering og var med i hele
transportforløbet. Så jeg oplever, at ALPI er den
bedste arbejdsplads og kan ikke forestille mig, at
ret mange virksomheder giver elever de samme

muligheder. Dette bliver jeg også bekræftet i, når
jeg hører, hvad mine skolekammerater fortæller
om deres elevforløb.
– Her har vi mulighed for at udvikle os og søger
udfordringer – og det kræver intet andet end at
gribe den mulighed og yde en indsats. Det gør jeg
gerne, for at være med til at føre ALPI godt videre,
slutter 21-årige Maria.
Både før og efter sit speditørjob træner Maria
ivrigt i fitnesscentret, ligesom hun gerne napper en
tjans som bartender i weekenderne.

Vi har doneret aflagte skærme, pc´ere og
andet IT udstyr til Lind Aktivitetscenter.
Med dette bidrag kan Lind Aktivitetscenter nu
tilbyde flere brugere vejledning i brug af IT.
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Niels Arne Markussen

ÅRS FØDSELAR
ALPIs direktør og medstifter, Niels Arne
Markussen, har rundet 60 år. Dagen blev fejret
med en reception med masser af smil og glade
gæster.

og at vi passer på deres varer, når vi transporterer
dem rundt i verden. Samtidigt skal arbejdslivet
også være både sjovt og motiverende, pointerer
Niels Arne.

Gamle dyder
Den midtjyske direktør for ALPI har lært
hjemmefra, at det kan betale sig at være flittig, at
gøre sig umage og yde en ekstra indsats.
- Dengang som nu er der mange opgaver og mål,
der skal nås, så derfor er det vigtigt at engagere
sig og arbejde ihærdigt, fortæller Niels Arne.

Opbakning fra familien
- Der er sket meget godt for mig i mine 60 år. Min
familie har altid været trofast og bakket mig op –
og dermed givet plads til, at jeg har kunnet passe
mit arbejde. Arbejdstiderne indenfor vores branche
er kun sjældent fra kl. 8 – 16, så det er vigtigt at
kunne tage en ekstra tørn på jobbet uden at skulle
have dårlig samvittighed overfor familien.

De gamle dyder fylder meget både hos
privatpersonen Niels Arne og hos ALPI. - Hos
ALPI har vi fokus på involvering og ansvarlighed.
Vi skal yde en indsats, tage ansvar og gøre os
umage – hver eneste dag. Det er vigtigt for mig,
at vore kunder kan mærke, at vi værdsætter dem

- Jeg ser frem til, sammen med medarbejderne hos
ALPI, fortsat at arbejde ihærdigt på at skabe en
god speditionsvirksomhed og en god arbejdsplads
for os alle, slutter Niels Arne Markussen.
Edoardo Albini, 3. generation fra ALPIs italienske moderselskab Albini E Pitigliani
var blandt gæsterne og talerne til fødselsdagsreceptionen
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ALPI WORLDWIDE

Indien
– et marked i vækst

Iran
– færre sanktioner og ﬂere muligheder
De internationale sanktioner mod Iran er
lempet betydeligt, og der er igen åbnet op for
samhandel med Iran. Der er fortsat handels- og
transportmæssigt stramme bureaukratiske vilkår
og regler, men Iran er givetvis et fremtidens
marked, der – med sine 77 mio. indbyggere og en
generel god økonomi – udviser en købekraft med
mange muligheder for danske virksomheder.
ALPI har gennem lang tid haft samarbejdspartnere
i Iran, og vi kan derfor levere de transportløsninger,
som erhvervslivet har brug for, når der skal fragtes
varer til eller fra Iran.

Indien er både importog eksportmæssigt
et kæmpemarked.
Mere end 1 mia.
mennesker og en
voksende millionstor
middelklasse skaber
grobund for en økonomi, som
ikke er til at komme udenom.
ALPI har gennem mange år opereret på det indiske
marked. Sammen med vores partner, New Globe
Logistic, har vi ekspertise og erfaring, som er til
stor gavn for vore kunder. Dette gælder både for
virksomheder med erfaring på det indiske marked
samt de mange øvrige virksomheder, som i disse år får
øjnene op for det indiske marked.

Holland

Finland

– i hjertet af Europa
I århundreder har Holland været et centralt
handelsland i Europa – og sådan er det stadigvæk.
Holland tjener først og fremmest penge på at
handle med andre lande. De hollandske havne,
og særligt Rotterdam, er centrum for transport af
varer mellem Europa og de oversøiske markeder.
Den danske import fra Holland er næsten fordoblet
i de seneste 10 år – og samtidig er eksporten til
Holland steget betragteligt.

– stor efterspørgsel efter dansk kvalitet
Finland er Danmarks 9. største eksportmarked.
Danske produkter og services – specielt indenfor
sundhed, cleantech, industrimaskiner samt
mode, design og møbler – er meget efterspurgte
i Finland. Samtidigt fungerer Finland ofte som
gateway til Rusland og de baltiske lande. 80 % af
den danske eksport lander i den sydlige del af den
nordiske republik.

ALPI tilbyder daglige afgange til og fra Holland.

ALPIs erfarne medarbejdere sikrer, sammen med
ALPI Suomi, at transporten forløber på bedste vis.
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HANDICAP-PRISER

Glæde over handicap-pris i Ikast

ALPI er blevet tildelt Herning Kommunes
Handicap-pris 2015 for vores indsats med at give
udviklingshæmmede mulighed for at dyrke idræt i
almene klubber. Hernings borgmester, Lars Krarup,
udtrykte ved overrækkelsen glæde og respekt
for ALPIs arbejde med social ansvarlighed – og
specielt vores støtte til udviklingshæmmede
idrætsudøvere.
Vi er glade for og stolte af, at Herning Kommune
på denne vis værdsætter vores indsats i forhold
til social ansvarlighed. Med handicap-prisen
fulgte 10.000 kr., som bruges til at gøre
åbningsceremonien til Special Olympics festivalen
i maj endnu mere festlig. Blandt andet vil der
for første gang i forbindelse med festivalen i
Holstebro være en Special Olympics flamme, som
man også kender det fra OL.
Størst anerkendelse går til de ALPIster, som er

trænere og holdledere for de udviklingshæmmede
idrætsudøvere i hverdagen. Det var derfor også
en meget stor glæde, at FCM Special Olympics
træner-teamet fik Ikast-Brande Kommunes
Handicap-pris 2015. De fire trænere – Annette
Hansen, Lisbeth Mortensen, Charlotte Gade og
Keld Hansen – fik overrakt prisen af Handicaprådets formand, Bjarne Dueholm. Tre af de fire
trænere er ansat hos ALPI i Herning.
Handicap-rådets formand udtrykte i sin
tale stor beundring for træner-teamets
engagement og involvering, og han roste den
positive opmærksomhed, som håndbold for
udviklingshæmmede i FCM-regi har medført.
Ligeledes påpegede formanden træner-teamets
evne til at skabe et socialt fælleskab i top,
hvor venskaber og gode oplevelser giver de
udviklingshæmmede både livsindhold og
livskvalitet.

ALPI ARENA NÆSBY
ALPI og Næsby Boldklub har
indgået en sponsoraftale,
der betyder, at Næsby
Stadion nu går under
navnet ALPI Arena Næsby.
Klubben var interesseret i et
samarbejde med en større
lokal virksomhed, der kunne
se idéen i at brande sig i
forening med en af Fyns
største fodboldklubber.
Næsby Boldklub er et vigtigt
samlingspunkt for børn og
voksne i det nordvestlige
Odense, og vi hos ALPI
glæder os over at kunne
medvirke til, at der fortsat
er gode idrætsfaciliteter i
Næsby.

Næsby Boldklubs formand Poul Jørgensen (til højre), sponsorchef Jan Thomsen (i midten)
og filialleder hos ALPI i Odense, Ronni Bekker foran ALPI Arena Næsby

10 ÅRS JUBILÆUM
Februar og marts bød på hele tre 10 års jubilarer, idet transportkonsulent Otto Vissing,
speditør (import sø) Mikkel Lübker Andersen og Tina Hedelund fra vores kurerafdeling alle
kunne hyldes for 10 års dedikeret indsats for ALPI og kunderne.
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Herning:
1. Andreas Bo Andreassen, IT-supporter. 29-årige Andreas
har de seneste 8 år arbejdet som konsulent hos EDB-Guiden.
2. Lotte Schiøler Schäffer, speditør i national-afdelingen.
44-årige Lotte kommer fra en lignende stilling hos Bring.
3. Joan Ahlgren, kontorassistent i kurér-afdelingen. 40-årige
Joan har erfaring fra tilsvarende jobs hos bl.a. JN Spedition og
Dagrofa.
4. Anette Witt Thastrup Smith, speditør i Sydeuropaafdelingen. 33-årige Anette er efter en kort afstikker tilbage
hos ALPI.
5. Annette Sølund Kristiansen, HR-supporter. Annette er
44 år og har mere end 10 års HR-erfaring bl.a. fra KVIK og
Nyt Hjem A/S.
6. Søren Hollensted Miené, Logistic Manager. 40-årige
Søren har mange års erfaring fra bl.a. en lignende stilling hos
Prime Cargo.
7. Michael Pilgaard, speditørelev i Norden-afdelingen.
26-årige Michael har afsluttet en merkantil HG og har
tidligere været ansat i forsvaret.
8. Søren Kristensen, logistik koordinator. Søren, 34 år, har
tidligere været ansat hos ALPI. Han kommer fra en stilling hos
Skan Log A/S i Brabrand.
9. Sara Uldall Hansen, speditørelev i import sø-afdelingen.
20-årige Sara har færdiggjort HHX og har efterfølgende
arbejdet hos bl.a. Bravo Tours.
10. Bibi Ringsted Møller, speditørelev i Tyskland/Beneluxafdelingen. Bibi er 21 år og har afsluttet sin HHX. Hun har
senest arbejdet hos Carelog.

1

2

2

1. Vibeke Olesen, kontorassistent. 55-årige Vibeke kender
branchen fra DHL og kommer senest fra et job hos Fleggaard
Leasing.
2. Lars Kristensen, speditør. Lars er 50 år og har flere års
brancheerfaring fra sit virke i forskellige DSV-afdelinger.
3. Jan Walter, speditør. 39-årige Jan har erfaring fra
tilsvarende stillinger hos Andreas Andresen og Nagel Group
Danmark.
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Padborg:
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Greve:
1. Toke Hegnslund, Key Account Manager. Toke er 44 år og
har stor brancheerfaring fra bl.a. Nordcarrier A/S.
2. Frederik Knudsen, lagerassistent. 20-årige Frederik er efter
en afstikker til JS Komponenter tilbage hos ALPI.
3. Allan Skouborg, speditør i kontinent-afdelingen.
40-årige Allan kommer fra en lignende stilling hos DSV,
hvor han har været de seneste 8 år.
4. Frederik Christian Teglman, speditørelev i
kontinent-afdelingen. 21-årige Frederik har afsluttet HHX i 2014
og efterfølgende været i militæret.
5. Kamilla Kristiansen, barselsvikar i logistik-afdelingen.
37-årige Kamilla vikarierer for den barslende Mette. Kamilla
har senest arbejdet hos Postnord.
6. Jens Kristensen, vicevært. 65-årige Jens har mere end 20
års erfaring med salg af hydraulik maskiner.
7. Kristian Mike Jensen, lagerassistent. 26-årige Kristian er
efter vikarperiode blevet fastansat på lageret.

Foto: Filipe Frazao / Shutterstock.com
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OL HISTORIE
Oldtidens Olympiske Lege
De første påviste olympiske lege blev afholdt i år
776 f.Kr – kaldet Oldtidens Olympiske Lege.

De moderne Olympiske Lege
De første moderne Olympiske Lege blev afholdt i
Athen i 1896.

Oldtidens Olympiske Lege foregik på den hellige
Olympia, som husede guden Zeus’ tempel.
Olympia lå i det nuværende Grækenlands
nordvestlige hjørne. I begyndelsen var legene
lokale, men efterhånden (fra cirka år 500 f.Kr.) kom
der deltagere fra hele det nuværende Grækenland.

Den adelige franskmand, Pierre de Coubertin,
tog initiativet i 1894, hvor IOC (Den Internationale
Olympiske Komite) blev oprettet. Coubertin var
præsident for IOC helt frem til 1925.

Oldtidens Olympiske lege var en stor kulturel
begivenhed, der samlede masser af kunstnere og
intellektuelle. Der var således også forelæsninger,
kunstudstillinger og koncerter under de olympiske
lege.
Sommerens OL finder sted den 5.-21. august, og for første gang bliver de olympiske sommerlege afviklet
i Sydamerika.
Alle idrætskonkurrencer, bortset fra fodbold, bliver afholdt i og omkring Rio by. Fodboldkampene vil,
udover Rio, blive spillet i Sao Paulo, Brasilia, Bela Horisonte og Salvador.
To af de mest ikoniske steder i Rio bliver naturligvis benyttet under legene, idet både åbnings- og
afslutningsceremonien samt fodboldkampene i Rio, vil blive afholdt på det berømte Maracana Stadium,
og så skal de sparsomt påklædte beach volleyball spillere afvikle deres kampe på Copacabana.

Sporten i oldtidens Grækenland blev brugt til
træne soldater og som et led i opdragelsen af
den demokratiske borger, som gerne skulle være
fuldkommen, smuk og ædel.
Alle sportsgrene var individuelle – mand
mod mand – og man konkurrerede blandt
andet i boksning/nævekamp, soldaterløb og
hestevæddeløb (vogne med firspand).

Coubertin ønskede, at den olympiske bevægelse
skulle blive så stor og ædel, at den kunne inspirere
hele verden til at dyrke idræt, som kunne medføre
fysisk velbefindende, selvtillid og socialt samvær.
Oprindeligt var det kun amatører, der kunne
deltage i De Olympiske Lege. IOC ændrede
deltagerkravene i 1974, så atleterne kunne få
udbetalt penge for tabt arbejdsfortjeneste. I 1984
deltog der professionelle idrætsudøvere i ishockey
og fodbold. I dag er der professionelle deltagere i
alle idrætsgrene.
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DET OLYMPISKE
FLAG

IOC præsident Thomas Bach

IOC
IOC, også kaldet Den Internationale Olympiske
Komité, er den organisation, der står bag
gennemførelsen af de olympiske lege.
IOC styrer den olympiske bevægelse og har
rettighederne til de olympiske lege og vinterlegene
– herunder medierettigheder til legene.

og vilkårene for ”den olympiske bevægelse” i
hjemlandet
• arbejde for udbredelsen af ”den olympiske
bevægelse”
• deltage i IOC's sessioner.

Der er 106 medlemmer i IOC. Blandt
medlemmerne er en del kongelige, adelige samt
tidligere atleter. Medlemmerne vælges af IOC selv.

Tyskeren Thomas Bach har været IOC præsident
siden 2013. Før ham bestred spanske Juan Antonio
Samaranch (1980–2001) og Jacques Rogge, Belgien
(2001–2013) dette prestigefulde embede.

IOC-medlemmerne forpligter sig til at
• repræsentere IOC i sit hjemland og
implementere IOC's programmer i den nationale
olympiske komité
• informere IOC's præsident om udbredelsen

Kronprins Frederik blev medlem af IOC i 2009,
hvor han overtog posten som dansk repræsentant
fra generalmajor Niels Holst-Sørensen. I 2014 blev
badmintonlegenden Poul Erik Høyer ligeledes
medlem af IOC.

Foto: Lazyllama / Shutterstock.com

Pierre de Coubertin, grundlæggeren af de moderne
olympiske lege, har designet det olympiske flag.
De fem sammenflettede ringe symboliserer de
fem verdensdele.

Oprindeligt kunne alle verdens flag laves af
farverne i det olympiske flag, den hvide baggrund
og de fem farver i ringene. Flaget blev hejst første
gang i 1920.

Det olympiske ﬂag
Blå:
Europa
Gul:
Asien
Sort:
Afrika
Grøn:
Australien
Rød:
Amerika (både syd- og nord)
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WILBEKS
OL-HISTORIE OG
KAOS I RIO
ALPI News har mødt Ulrik Wilbek – manden bag
nogle af dansk håndbolds største triumfer
Den 58-årige sportschef i Dansk Håndbold
Forbund og tidligere succestræner – med ikke
mindre end 3 OL-deltagelser og 12 medaljer
ved internationale håndboldmesterskaber på
CV’et – ser bekymret ud, da han fortæller om
sine oplevelser i Rio forud for verdens største
sportsevent.
- Jeg har aldrig set noget lignende – der er
kæmpestore udfordringer for arrangørerne. Den
eneste sportsarena, der er færdig på nuværende
tidspunkt, er håndboldhallen. OL-byen, hvor de
danske atleter skal dele faciliteter med finnerne
og svenskerne, er helt fin. Men forholdene for
sejlsport og roning er en katastrofe. Der løber
rotter rundt, stanken er markant, og der er
spildevands-udledning fra et sygehus, der gør
vandet sundhedsskadeligt – så hvordan man skal
afvikle de olympiske discipliner til vands under
disse forhold, kan jeg slet ikke forestille mig.
Wilbek tror dog, at de forskellige sportsarenaer når

at blive færdige, så forholdene for atleterne bliver
acceptable – hvis man altså ser bort fra sejlsport
og roning. Til gengæld forudser han gigantiske
logistiske udfordringer for presse og gæster.
Blandt andet tror Wilbek ikke, at den metro, som
skal bringe besøgende rundt til de forskellige
sportsarenaer, når at blive færdig. Og hvordan man
så – uden at bruge mange timer – skal komme
rundt i den hektiske og travle storby, har Wilbek
ikke noget bud på.

Opturen i Atlanta 1996
Wilbeks OL-eventyr startede i 1996 som
landstræner for de såkaldte jernladies.
- Det var første gang, at håndboldkvinderne
deltog i de olympiske lege, så der var OL-debut
til både spillere og trænere, husker Wilbek.
Scenen var Atlanta i USA – et OL med højt til
loftet og præget af den afslappede amerikanske
stemning. Det danske hold talte profiler som Anja
Andersen, Camilla Andersen, Susanne Munk,
Anne Dorthe Tanderup og Anette Hoffmann. En

flok personligheder med en enestående vilje til at
vinde, forklarer Wilbek. Enere som kunne afgøre
kampe – både individuelt og som hold. I øvrigt
kompetencer og en udstråling, som ikke findes
på samme niveau på det nuværende landshold,
vurderer Wilbek.
Historisk og mindeværdig OL-finale
OL-finalemodstanderen var Sydkorea, datidens
storhold, som med ekstremt tempofyldt spil
havde bibragt kvindehåndbolden helt nye
dimensioner. Danskerne havde forud for OL
forberedt sig i hele to måneder på et eventuelt
møde med sydkoreanerne. Det skulle vise sig
at være en god ide. Finalen blev en taktisk og
psykologisk topkamp af den historiske slags, der
holdt næsten to millioner danskere vågne foran
tv-skærmene, selvom kampen blev spillet efter
midnat dansk tid.
Da de 60 minutter er overstået, går
håndboldstjernen Anja Andersen med et stift blik

ud mod sidelinjen, mens de sydkoreanske spillere
jubler omkring hende. Hun har netop brændt et
straffekast, der kunne have sikret det danske
landshold guld i sidste sekund. I stedet skal
kampen nu afgøres i forlænget spilletid, og her
sikrer Anja Andersen nærmest egenhændigt en
sejr på 37-33 over Sydkorea – og gør Danmark til
olympiske mestre.
- Den mentale styrke havde Anja Andersen bare,
erindrer Wilbek.

Ulrik Wilbek og Anja Andersen, 1996
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Mellemvejen i Beijing 2008
Da den olympiske flamme blev tændt i den
kinesiske hovedstad i 2008 sad Wilbek på
håndboldherrernes trænerbænk. Der er stor forskel
på stemningen til de forskellige OL – det afhænger
i høj grad af værterne. Wilbek husker OL i Beijing
som værende stift og koldt – og med mange regler.
Eksempelvis var en masse pladser på diverse
sportsarenaer reserverede – ingen måtte åbenbart
benytte pladserne. Men det hændte, at en flok
OL-atleter ignorerede reglerne, og det gav mange
mærkelige situationer, da de kinesiske officials jo
hverken kunne forklare eller afvige reglerne.
- En stor del af den helt enestående oplevelse,
det er at deltage ved et OL, er at kunne følge
sine landsmænds bedrifter. Så det virkede helt
absurd, at de kinesiske værter besværliggjorde
vore muligheder på den måde. Man glæder
sig sammen med sine landsmænd over gode
præstationer og medaljer – og overraskende nok er
der ikke stor prestige-forskel atleterne imellem. En
medalje er en medalje, uanset om den er vundet
i synkronsvømning eller fodbold – sådan er den
olympiske ånd, forklarer Wilbek.
Regerende europamestre
Håndboldherrerene havde vundet EM tidligere
på året, og derfor var der medaljeforventninger
til Wilbeks tropper. Inden turneringen gik i gang,
blev den danske trup dog kraftigt svækket, da
den stærke stregspiller Michael V. Knudsen
blev opereret på et kinesisk hospital for akut
blindtarmsbetændelse. En ung Mikkel Hansen blev

indskrevet i truppen som erstatning for Knudsen,
og han kvitterede med det mest mindeværdige
danske håndboldøjeblik i turneringen via en
fantastisk scoring på frikast efter tid mod Rusland.
En sløj dansk turnering endte dog med et nederlag
til Kroatien i kvartfinalen, og den skuffelse valgte
Mikkel Hansen at skylle så kraftigt ned, at han
måtte forbi et kinesisk hospital – til observation, hed
det sig.

Nedturen i London 2012
Den scenevante sportschef husker tilbage på
OL i London med meget modstridende følelser.
Legene betegner han som de bedst afviklede – og
helt fantastisk organiseret. Hele byen var en stor
euforisk oplevelse, og OL-deltagerne følte, at hele
den engelske befolkning deltog og bakkede op.
Aldrig havde man oplevet en lignende stemning
under et OL, og samtidigt blev de olympiske lege
i London 377 millioner britiske pund billigere end
budgetteret, svarende til godt 3,4 milliarder danske
kroner. De danske deltagere hentede i øvrigt med
9 medaljer det bedste danske resultat siden OL i
1948, hvor London ligeledes var værtsby.
Største skuffelse
Også denne gang var et Europamesterskab
grundlaget for de danske håndboldherrers
deltagelse. Men Sverige sendte Danmark ud af
OL ved at vinde kvartfinalen, og Wilbek betegner
det i dag som en fiasko. En fiasko som slog dansk
topsports mest succesrige træner helt omkuld.
- Det var den største skuffelse i min trænerkarriere
– en skuffelse, som jeg havde meget svært ved at
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håndtere, fortæller en ærlig Wilbek. - Og da vi stod
dér på banen og havde tabt kampen, og skuffelsen
kom væltende op i mig, besluttede jeg mig for at
stoppe som landstræner.

11

forstyrrende for den sportslige fokus at deltage
i et OL. Derfor har DHF besluttet, at de afgør,
hvilke arrangementer de danske håndboldherrer
får mulighed for at overvære. - Ja, det er en helt
ny model. Alle vil jo gerne opleve mest muligt.
Men vi har valgt denne styring for at give bedre
mulighed for den sportslige fokus. Omvendt så
løber den olympiske håndboldturnering den
7.-20. august, så der er også brug for adspredelse,
fortæller sportschefen.

I en samtalebog fra 2015 med journalisten
Flemming Toft, forklarer Wilbek det således:
”Jeg ville ikke mere. Jeg kunne ikke mere.
Belastningen var for stor, jeg tog alt for meget
med hjem. Jeg orkede det ikke længere. Og
samme aften, da vi
Ny rolle
var kommet tilbage
JEG KUNNE IKKE MERE.
Efter 3 gange OL
til den olympiske
på trænerbænken
landsby efter SverigesDET VAR SLUT.
optræder Wilbek for
kampen, sagde jeg til
første gang i rollen som
håndboldforbundets
sportschef under et OL. Han har i den rolle det
ledelse, at jeg ikke kunne mere. At det var slut.”
organisatoriske og økonomiske ansvar for den
Større fokus i Rio 2016
danske håndbold-delegation, der – udover spillere
Når det danske OL-hold den 5. august træder
og trænere – tæller 5 personer, herunder for
eksempel fysioterapeut og videomand.
ind på Maracana Stadium til en sikkert gigantisk
åbningsceremoni, vil det muligvis være uden
Wilbek kalder sit ansvar ved OL for usynligt. - Det
deltagelse af de danske håndboldherrer.
er naturligvis overordnet mit ansvar, at vi performer.
- Herrerne spiller deres første kamp den 7. august,
Men det er et forskudt ansvar, da det direkte ansvar
altså to dage efter åbningsceremonien. Indmarch
ligger hos landstræner Gudmundur Gudmundsson,
og hele åbningseventen er en kæmpe oplevelse,
som i øvrigt deltager ved et OL for 6. gang. Så jeg
men også en meget lang affære, forklarer
slipper for både det direkte pres og for at se video
Wilbek. Fire timers kørsel frem og tilbage, to
timers ventetid før indmarch og en to timer lang
hver eneste nat, fortæller Ulrik Wilbek.
indmarch, er ikke den optimale forberedelse til en
Danmark favoritter
vigtig kamp.
Når snakken falder på Danmarks chancer ved
OL, er Wilbek helt klar i spyttet. - Danmark er
DIF har, forud for sommerens OL, meldt klart ud
favoritter, hver gang vi går på banen. Vores hold
til de deltagende forbund og atleter, at der skal
har så stort et potentiale, at vi kan slå alle hold.
være øget fokus på egne indsatser – og mindre
Derfor er målet også helt klart en medalje ved
fokus på sociale arrangementer og overværelse
dette OL, slutter Wilbek. Vi håber, at han får ret.
af andre olympiske konkurrencer. Det kan være

WILBEKS MANGLENDE
GULDMEDALJE
Selvom Ulrik Wilbeks jernhårde ladies sejrede
i den historiske OL-finale ved legene i Atlanta
1996, vendte han ikke hjem med en olympisk
guldmedalje. Trænere og ledere får nemlig ikke
medaljer ved de Olympiske Lege – det gør kun
atleterne.
En lokal optiker i Viborg lånte Tonje Kjærgaards
guldmedalje og fik fremstillet en kopi. Og
organisationskomiteen i Atlanta sendte velvilligt
det originale bånd. Ulrik Wilbek fik i forbindelse
med hyldesten af de lokale OL-spillere overrakt sin
guldmedalje i Viborg. En ganske flot gestus, som
bragte tårerne frem hos Wilbek.

FAKTA Når danske atleter vinder OL-medaljer, udløser
det en bonus fra Team Danmark til atleten.
• OL-Guld: 100.000 kr
• OL-Sølv: 50.000 kr
• OL-Bronze: 35.000 kr
Det er i øvrigt næsten 100 år siden, at de Olympiske
Lege gav massive guldmedaljer til sejrende atleter. Nu
består en olympisk guldmedalje af 1,34% guld, 92,5%
sølv og resten af guldmedaljen er kobber. Trods det
havde en guldmedalje i Atlanta en værdi af ca. 11.000 kr.
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DANSKE MEDALJER
VED SENESTE OL
- 2012 i London
OL medaljestatistik – top 5
(sommer OL 1896-2012)
1
USA
2.406
2
Rusland
1.528
3
Tyskland
1.305
4
Storbritannien
779
5
Frankrig
671
22 Danmark
180

BRASILIEN OG
BEACH SOCCER
De mange brede strande, solen og havet danner
en perfekt ramme om beach soccer i Brasilien.
Igennem generationer har brasilianerne dyrket
deres glæde og passion ved spillet samt udviklet
deres teknik på blandt andet den berømte
Copacabana Beach.
Strandfodbold – eller beasal, som det hedder

i Brasilien – er startet i netop Brasilien. I 1993
afholdtes den første internationale turnering, hvor
Brasilien, Argentina, USA og Italien deltog. I dag
spilles der officielt beach soccer i mere end 70
lande, og det første FIFA Beach Soccer VM fandt
sted i 2005 på standene ved Rio de Janeiro, hvor
Frankrig overraskende spillede sig til guldet.

Beach soccer på Copacabana Beach

Overraskende guld-vinder i London, Lasse Norman Hansen

Guld (2):

Sølv (4):

Bronze (3):

Roning, letvægts dobbeltsculler
- Mads Rasmussen og
Rasmus Quist

Skeetskydning - Anders Golding

Roning, letvægtsfirer
- Jacob Barsøe, Morten
Jørgensen, Kasper Winther
Jørgensen og Eskild Ebbesen

Banecykling, omnium
- Lasse Norman Hansen

Roning, singlesculler
- Fie Udby Erichsen
Sejlsport, finnjolle
- Jonas Høgh-Christensen
Badminton, herredouble
- Mathias Boe og Carsten
Mogensen

Badminton, mixed double
- Christinna Pedersen og
Joachim Fischer
Sejlsport, 49er
- Allan Nørregaard og
Peter Lang

BRASILIEN OG
TRANSPORT
Med en kystlinje på 8.500 km er havnesektoren
væsentlig i Brasilien. Derigennem går mere
end 90 % af landets import og eksport.
Siden privatiseringen af containerhavnene
i 1995 har private virksomheder investeret
milliarder i udbygning af containerterminaler og
infrastrukturen omkring disse.

Til lands er de logistiske udfordringer betragtelige
– ikke mindst fordi infrastrukturen i Brasilien er
karakteriseret ved store regionale forskelle. Den
voksende brasilianske økonomi, stigende eksport
samt OL medfører dog store investeringer i
vejnettet. Trods det, er stadigvæk kun ca. 10 % af
Brasiliens ca. 1.800.000 km veje asfalterede.
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OBs Mikkel Desler håber på OL-deltagelse

HÅBET OM RIO

For første gang siden 1992 er dansk fodbold klar til OL.
ALPI News mødte OB´s Mikkel Desler, der håber på en
OL-udtagelse

Allerede som 18-årig debuterede den nu 21-årige
Assens-dreng, Mikkel Desler, for OB – og
han har netop forlænget sin kontrakt frem til
sommeren 2020. Kantspilleren Desler har desuden
trukket den rød/hvide bluse over hovedet for
ungdomslandsholdene adskillige gange.
Et forståligt dilemma
Mikkel er en smilende og sympatisk ung mand, der
tager både sig selv og sin sport alvorlig, når han
fortæller om overvejelserne forud for OL. - Jeg vil
naturligvis rigtig gerne med til Rio. Omvendt, så er
OB min arbejdsgiver og mit primære fokus. Som
alle andre superligaspillere kan Desler blive ramt
af, at de europæiske turneringer ikke holder pause
i forbindelse med OL. Derfor er der en begrundet
risiko for, at de danske klubber ikke vil frigive deres
U21- og U23-spillere til OL.

Et sportsligt udstillingsvindue
Skulle OL-landstræner Niels Frederiksen kalde
den unge fynbo til Rio, vil han have fuld fokus på
fodbolden i det olympiske cirkus, pointerer han.
Men skulle tiden tillade det, ville den tennisspillende Desler glæde sig over at overvære
en OL-tenniskamp med Federer, Nadal eller
Djokovic. Ligesom det også ville være en drøm
at opleve det fantastiske amerikanske basket
team i kamp.
- Det er svært at forestille sig, hvordan det er
at deltage i verdens største sportsevent. Men
det vil være et skulderklap og givet en stor
oplevelse – og samtidigt er det jo et sportsligt
udstillingsvindue. Så jeg har fodboldstøvler og
klipklapperne klar, hvis både landstræneren og
OB synes, jeg skal med, forsikrer fynboen.

En spændende fremtid
Studenterhuen fra Handelsgymnasiet landede
på Deslers hoved i 2014, og yndlingsfaget
var afsætningsøkonomi. Og selvom OB’eren
nyder nuet og ikke bruger meget tid på
langtidsplanlægning, så er han alligevel fast
besluttet på, at han frem til 2020 vil uddanne sig
samtidigt med sin fodboldkarriere hos OB. - Jeg er
meget interesseret i marketing og kommunikation
og tror på, at jeg kan kombinere et fleksibelt studie
med professionel fodbold. Når fodboldkarrieren
indstilles, så forestiller han sig en stilling indenfor
marketing eller et job som ejendomsmægler.
- Men lige nu elsker jeg bare det, jeg gør. At leve
af min store fodboldpassion er et privilegium,
slutter den potentielle OL-deltager fra Ådalens
idylliske omgivelser i Odense.

Jeg glæder mig til OL i Rio fordi…?
...jeg forhåbentligt får mulighed for at opleve det
på tætteste hold
Den danske sommer er…?
....tid til familie og venner – samt grønt græs og
fyldte stadions
Den bedste sommerdrik er…?
…Ribena med danskvand citrus
Den bedste sommerspise er...?
…pølser og mørbrad på grillen gerne med
hvidløgsbrød som tilbehør
Solferie eller storbyferie?
Solferie – min sommerferie foregår om vinteren,
hvor vi har fire uges ferie fra fodbold. Forrige
vinter gik turen til Bahamas. Næste mål er De
Vestindiske Øer
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Deslers OLhighligts:
2004 i Athen, hvor de danske håndboldkvinder
vandt OL-guld med en sejr over Sydkorea efter
forlænget spilletid og straffekastkonkurrence.
Henriette Mikkelsen scorede på det afgørende
straffekast, hendes eneste afslutning i finalen.
Beijing 2008 og London 2012 – Usain Bolt. Desler
kalder sprinteren et fysisk pragteksemplar, der
evner at kombinere sport og show på et højt
niveau.
Deslers fodboldidoler:
Franske Thierry Henry – han kunne score fra alle
vinkler. Henry er tidligere spiller i Arsenal, som er
Deslers hjerteklub.
Spanske Andrés Iniesta – han er som få i stand
til at sætte spillet op. Samtidig er han ikke selviscenesættende. Han lader fødderne tale.

OL OG
KÆRLIGHEDEN
Antwerpen – 1920:
Det olympiske flag med fem farvede ringe
introduceres sammen med det olympiske løfte.
Der indføres også tre kanonskud, og de hvide
fredsduer flyver til vejrs for første gang for at
symbolisere fred og kærlighed nationerne imellem.
Gruppe A:
Brasilien
Danmark
Irak
Sydafrika

Gruppe B:
Columbia
Japan
Nigeria
Sverige

Fakta:
• I alt 16 hold tager del i den olympiske fodboldturnering.
• De danske fodboldspillere skal op imod Brasilien, Sydafrika og Irak.
• Danmark spiller de to første kampe mod Irak og Sydafrika i hovedstaden Brasilia,
mens den sidste gruppekamp mod Brasilien foregår i Salvador.
• De to bedste hold i gruppen går videre til kvartfinalerne.
• OL-turneringen spilles af U23-spillere. Derudover må hver enkelt nation stille med
tre spillere, der er født før den 1. januar 1993.

Gruppe C:
Fiji
Tyskland
Sydkorea
Mexico

Gruppe D:
Algeriet
Argentina
Honduras
Portugal

Montreal  1976:
Den 14-årige rumænske gymnast, Nadia
Comaneci, scorer historiens første perfekte score
(10.0), som måltavlerne ikke kunne vise. Hun vinder
i alt fem olympiske guldmedaljer i 1976 og 1980.
Under legene i 1976 møder hun den amerikanske
guld-gymnast Bart Conner. Comaneci flygter til
USA fra Rumænien kort før revolutionen i 1989 og
gifter sig med Bart Conner i 1996.
Atlanta – 1996:
Et tilfældigt møde i OL-byen medfører tiltrækning
mellem håndboldspilleren Anne Dorthe Tanderup
og den gifte cykelrytter Bjarne Riis. Deres

olympiske flirt bliver i flere måneder holdt uden for
mediernes søgelys. Men i 1998 bliver Riis skilt fra
sin ungdomskæreste og kone Mette, og siden da
har Tanderup og Riis dannet par.
Sydney – 2000:
Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary møder
hinanden under De Olympiske Lege i Sydney i
september 2000. Kronprinsen er sammen med sin
bror, prins Joachim, gæst ved legene - og ved flere
både private og mere officielle fester møder han
Mary Donaldson.
Sydney – 2000:
Den 19-årige tennisspiller, Roger Federer fra
Schweiz, når semifinalen ved sit første OL. Han
betegner dette OL som et af højdepunkterne i sit
liv. Nok mest fordi han under legene møder den
schweizske tennisspiller Mirka Vavrinec, som han i
dag er gift med.
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NEDSLAG I DEN
OLYMPISKE HISTORIE

1900

1936

Paris: Kvinder deltager for første
gang ved de olympiske lege.
Iført hat og korset konkurrerer
kvinderne i tennis og golf.

1960

1968

Rom: De første olympiske lege,
som bliver TV-transmitteret live –
og dermed begynder en ny æra for
kommercialiseringen af OL.

Berlin: Afro-amerikaneren Jesse Owens vinder 4
guldmedaljer – 100 og 200 meter løb, 4 x 100 meter
løb samt længdespring. Vi skal helt frem til OL i 1984,
før hans rekord bliver gentaget af Carl Lewis i nøjagtig
de samme discipliner.

Mexico City: De amerikanske
sprintere John Carlos og Tommie
Smith rejser en knyttet hånd
med en sort handske under
medaljeceremonien – som
en hilsen til Black Powerbevægelsen, der kæmper for
sortes rettigheder. De bliver
begge straks forvist fra den
olympiske by.

1976

1980

2000

2008

Moskva: De amerikanske atleter følger
præsident Jimmy Carters opfordring
og deltager ikke i Moskva – som en
protest mod den sovjetiske invasion af
Afghanistan.
Montreal: 22 afrikanske
nationer boykotter OL på
grund af New Zealands
deltagelse. New Zealand
havde tidligere på året spillet
en rugbykamp i Sydafrika,
som på det tidspunkt var
underlagt apartheid. Det
bliver den første af flere
politisk betingede boykots af
de olympiske lege.

Sydney: Syd- og Nordkorea forenes
hånd i hånd i en fælles indmarch til
åbningsceremonien. Atleterne bærer ens
paradedragt og fælles flag.

Beijing: Svømmeren Michael
Phelps slår alle rekorder og vinder 8
guldmedaljer. Han overgår hermed
sin amerikanske landsmand Mark
Spitz, som opnåede legende-status
ved at vinde 7 guldmedaljer i 1972
ved legene i München.
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STORE
OL-SKANDALER
Bokse-skandale i Seoul

Fred Lorz, USA, maraton – St. Louis 1904
Forudsætningen for at gennemføre et maratonløb
er, at man skal tilbagelægge hele distancen til
fods. Den detalje så Fred Lorz dog stort på. Lorz
blev undervejs i det ubarmhjertige løb så træt, at
han satte sig ind i sin managers bil – som endte
med at køre ham 18 kilometer af ruten. Lorz vandt
selvsagt løbet, men blev senere diskvalificeret, da
utallige tilskuere havde været vidne til hans stunt.
Irina og Tamara Press, Sovjetunionen,
diskoskast, kuglestød, hækkeløb og femkamp
– Rom 1960 og Tokyo 1964
De to store, stærke søstre vandt rigtig mange
medaljer, inden det kom frem, at de enten var
mænd eller hermafroditter. I 1966 besluttede
man sig for at kønsteste alle atleter inden større
sportsbegivenheder, og det fik prompte de to
søskende til at forsvinde fra den internationale
sportsscene. Sovjetunionen benægtede anklagerne
om fusk med kønnene, og søstrene/brødrene
Press fik lov at beholde deres medaljer.
München-massakren – München 1972
De 17. olympiske lege i München 1972 vil for altid
blive husket for terrorangrebet på israelske atleter,
hvor ni israelske atleter, en tysk politibetjent og tre
palæstinensiske terrorister blev dræbt.
For første gang i de olympiske leges historie
blev de olympiske lege for alvor ramt af en
terrorhandling. Tirsdag den 5. september kl. 4
om morgenen trængte et antal palæstinensiske
terrorister fra organisationen "Sorte September" ind
i den olympiske by. Det israelske beboelsesafsnit
blev stormet, to israelske atleter blev dræbt og
yderligere 9 taget som gidsler. Legene blev afbrudt
i et døgn, og en mindehøjtidelighed blev afholdt
på stadion. Der var tvivl om OLs videre skæbne,
men efter grundige overvejelser valgte IOC at

genoptage legene, der herefter blev fuldført med
en dags forsinkelse.
Aftalt spil i bokseturneringen – Seoul 1988
Bokseturneringen blev præget af en række stærkt
kontroversielle afgørelser, som i overvældende
grad faldt ud til værtsnationen Sydkoreas fordel.
Afgørelserne i letmellemvægt-klassen huskes i dag
som de mest kontroversielle. Den middelmådige
sydkoreaner Park Si-Hun blev båret frem i
turneringen af en række stærkt kontroversielle
afgørelser.
I finalen blev Park Si-Hun igen udnævnt som
vinder. Denne gang over Roy Jones Jr., som
efter OL blev professionel og udviklede sig til
1990'ernes suverænt bedste pund-for-pund bokser.
Koreaneren blev banket gul og blå gennem hele
finalen, og Jones, der havde domineret sine
modstandere gennem hele turneringen, var også
koreaneren overlegen.

Tysk politi i den olympiske by i München

Computerberegninger har siden vist, at
slagstatistikken var 86-32 i Jones' favør. Det kunne
dommerne åbenbart ikke se, og Park Si-Hun blev
med dommerstemmerne 3-2 erklæret som vinder.
IOC undersøgte siden sagen og konkluderede,
at tre dommere havde modtaget koreansk
bestikkelse i form af dyr vin og dyre middage.
Alligevel tillod IOC, at dommen blev fastholdt.

sin verdensrekord i 1987. Rekorden blev af det
internationale atletikforbund slettet og Johnson
blev udelukket fra professionel atletik på livstid.

Ben Johnson, Canada, 100m sprint – Seoul 1988
Ben Johnson overhalede Carl Lewis i finalen i
100 meter sprint – og slog samtidig sin egen
verdensrekord med en tid på 9,79 sek.
Johnsons urinprøve viste efter løbet spor af
stoffet stanozolol, og han blev diskvalificeret tre
dage efter løbet. Han indrømmede senere, at
han også havde været dopet, da han havde sat

Marion Jones, USA, atletik – Sydney 2000
Forud for OL i Sydney i 2000 satte Marion Jones
sig det mål at vinde fem guldmedaljer. Det havde
ingen kvindelig atlet gjort tidligere. Jones fuldførte
sin målsætning og vandt fem guldmedaljer. Hun
vandt i disciplinerne 100 m. og 200 m. sprint,
længdespring samt holddisciplinerne 4 x 100 m.
stafet og 4 x 400 m. stafet.

Dopingdømte Ben Johnson

Jones var overlegen i samtlige discipliner og
måtte ofte forholde sig til dopinganklager, hvilket
hun pure afviste. Men ved de amerikanske
mesterskaber i 2006 afleverede hun en positiv
A-prøve. Dette blev i første omgang ikke afsløret,
og hun fortsatte sin sportskarriere.
I 2007 blev hun igen konfronteret med
dopinganklager, og denne gang erkendte
hun brug af steroider inden OL i 2000. På en
pressekonference erkendte hun at have været dopet
under OL i 2000. Hun undskyldte over for sit land
og afleverede uden modstand sine medaljer tilbage.

