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Indledning til den udviede udgave af Ik-Olympias historie 1904-2020 

 

Denne udvidede udgave af IK-Olympias historie er udarbejdet af Erik Bohn-

Jespersen med indlæg Per Due, Jørgen Grann, Palle Greven, Lena Svendsen og Mona 

Carlsen, men også andre nuværende og tidligere medlemmer har hjulpet med 

oplysninger herunder vores nuværende Poul Normann Christensen, Henning Wagner, 

Carsten Borgen, Mogens Findal og Ole Matzen. 

Jørgen Grann har læst korrektur og kommet med rettelser og tilføjelser. Erik Petersen 

fra ”Støvmiderne” i Sakskøbing har stået for opsætning og indsætning af billeder. 

Erik Bohn-Jespersen 

 

Forord ved Henning Wagner 

 

I forbindelse med indvielsen af det renoverede stadion i 2012 blev der nedskrevet en 

midlertidig forkortet udgave af klubbens historie. Hæftet var på 12 sider med billeder 

og var udarbejdet af Mona Carlsen, Poul Normann Christensen og Erik Bohn-

Jespersen. 

På opfordring af Erik Bohn-Jespersen vedtog Olympias bestyrelse på mødet den 6. 

maj 2020 at ville lade en udvidet udgave af IK-Olympias historie udarbejde. Der blev 

herefter i juni og august 2020 afholdt møder for planlægning af hæftets indhold og 

valg af billeder. 

Efter et tips fra Mona Carlsen på mødet i juni besøgte Erik Bohn-Jespersen onsdag 

den 14. juli 2020 Lokalhistorisk Arkiv i Maribo. Her gennemgik han 8 fyldte 

arkivkasser omhandlende et omfattende materiale bestående af protokoller, 

regnskaber, avisudklip, billeder og resultatlister m.v. fra Olympias mere end 1oo års 

virke. Protokollerne helt tilbage fra starten i 1904 var der. I protokollen fra 1920erne 

blev det, der skete i 1924 i anledning af klubbens 20 år med et internationalt stævne 

med deltagere fra Rostock og et genbesøg i Rostock, bekræftet. Se den spændende 

beskrivelse af besøget i teksten her nedenfor. 

Skulle alt med år for år ville det fylde flere hundrede sider. Derfor har vi valgt at 

bygge videre på den første udgave fra 2012 og krydre historien med 

øjenvidneberetninger, beskrivelse af Jørgen Jensens og Erik Hansens historier, 

udbygge det der skete i klubbens storhedstid fra 1975 – 2000 og få det sidste med fra 

2012 frem til i dag.  

Mit håb er, at dette historiske hæfte, som der er lagt mange timers arbejde i, bliver 

læst flittigt af både tidligere og nuværende medlemmer. Fredag den 2. oktober 2020 

vil der blive afholdt et møde for alle interesserede, hvor hæftets indhold gennemgås. 

Hæftet vil blive lagt på klubbens hjemmeside og trykt i et mindre antal eksemplarer.  

 

Maribo, lørdag den 5. september 2020. 

Henning Wagner 

Formand 
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Starten og det første årti. 

 

”Idrætsklubben Olympia for Maribo og omegn” blev stiftet den 5. juni 1904. 

Klubben havde fodbold og løb på programmet. 

Det var vognmands-kusk Laurits Jensen, som stammede fra Sakskøbing, der tog 

initiativ til stiftelse af foreningen. Han sørgede for, at man i klubben dyrkede 

løbetræning, og at der blev afholdt konkurrencer i landevejs- og terrænløb. 

Det første kendte landevejsløb ved Maribo er fra 1905, som foregik på landevejen 

mod Sakskøbing med start fra Amtsstuen, der hvor skolerne ligger i dag. Løbet over 

en dansk mil på ca. 7 km blev gentaget de følgende år med op til 50 deltagere fra nær 

og fjern. 

I 1913 meldte klubben sig ind i Sjællands Atletik Forbund og blev samme år nr. 4 ved 

de sjællandske mesterskaber i holdterrænløb i Vordingborg. 

 

 
 

Deltagerne i et løb på Skimminge – banen 1910 

 

 

Uddrag af P. Maigaard beretning fra tiden 1904 - 1931 skrevet i 1932. 

 

I bogen Dansk Atletik Forbund gennem 25 år fra 1907-1932 er der et indlæg af P. 

Maigaard om den frie-idræt på Lolland-Falster. P. Maigaard skrev indlægget i 1932 

som den første formand for Lolland-Falster Atletik-Forbund efter udskillelsen fra 

Sjællands Atletik-Forbund i 1931. 

Et sammendrag af det P. Maigaard skrev på siderne 87-90 i bogen har jeg gengivet 

her med særlig vægt på det, han skrev om Olympia: 

Efter nogle spredte forsøg på at starte frie-idræt -atletik- på Lolland-Falster før 

1904, som ikke blev til noget, så var det i Maribo det skete. Maribo har altid været 

rask til at begynde på noget nyt som modvægt til de 2 større bysamfund på øerne 

Nakskov og Nykøbing. 

I 1905 optog foreningen Olympia  på programmet. Man tog med toget til Sakskøbing 
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og løb tilbage, men man løb også til Rødby og tilbage. 

Man forsøgte inden for de første år at få gang i de tekniske øvelser ved at invitere 

instruktører fra Næstved og København ned til Lolland-Falster. 

En af de ledende i Olympia var Carl Hansen som var formand i 1932 og som i sine 

unge dage havde været en god mellemdistanceløber. Han havde betydet meget for 

klubben, som havde stadion anlæg ved Skimminge til både træning og konkurrencer. 

Klubben havde en periode omkring 1920 og frem efter med mange og dygtige atleter, 

men i slutningen af årtiet var man nede i en bølgedal, da de gamle faldt fra, uden nye 

kom til. 

 

 

 

 

Skimminge – banen 1918 Arne Petersen ses som nr. 3 fra højre nederst 

 

 

1918 – 1929. 

 

Efter stiftelsen af Maribo Idræts Forbund i slutningen af 1918 måtte man i Olympia 

give afkald på fodboldspillet, men fik til gengæld eneret på håndbold og atletik samt 

brydning og boksning. 

Men også svømning blev taget på programmet. 

Efter en kort nedgangsperiode med faldende medlemstal efter ændringerne i 1918 

havde man igen fremgang i 1920erne, hvor man 6 gange i træk vandt SAFs 

mesterskaber i holdterrænløb. 

Det var også i 1920 man afholdt det første nationale stævne i atletik i Maribo med 40 

deltagere og 250 tilskuere. 

Den 8. juni – pinsedag- i 1924 markerede Olympia sit 20 års jubilæum med et 
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internationalt stævne med en række danske og udenlandske eliteatleter herunder 

deltagelse fra Rostock. 

I medlemsblad nr. 4/85 har Leo Andersen skrevet et indlæg om ”Erindringer fra en 

svunden tid”. Det er en fortælling af Leonhard Jørgensen kaldet ”Gnisten”om det der 

skete i sommeren 1924. Leonhard var i 1985 84 år, men havde en god  hukommelse 

helt tilbage fra 1920erne, da han selv var aktiv i Olympia. Han var blandt de 19 

atleter fra Olympia som i slutningen af juni 1924 deltog i et internationalt stævne i 

Rostock. Referatet fra turen til Rostock blev medtaget i Lollands-Posten den 1. juli 

1924 med overskriften ”Olympia vinder internationale sejre” ved et stort 

internationalt stævne i konkurrence med atleter fra storbyerne Rostock, Stettin, 

Hamburg og Lübeck.    

Det vigtigste fra dette referat med overskriften ”Erindringer fra en svunden tid” i 

medlemsbladet vil jeg gengive her. 

 

 

 
 

Hans Hansen, Breckwold og Leonhard Jørgensen 

 

Da de 19 atleter herunder 8 damer ankom til Warnemünde med færgen fra Gedser 

blev de modtaget af Sport Club Rostocks bestyrelse og både indkvartering og 

forplejning var storslået med bl.a. festmiddag i ”Tornhalle” med taler. Der var ros til 

danskerne og tak for besøget i Maribo.  

Søndag formiddag var der rundvisning i Rostock med besøg på mange af byens 

smukke og gamle seværdigheder. De 8 damer fra Olympia var blevet særligt indbudt 

og de var så vidt det vides de første danske kvindelige atleter, der startede i udlandet. 

De sikrede sig fine placeringer blandt andet  med Ellen Jarvig og Ester Olsen i kugle 

med 4. og 5. pladser. I 100 m havde Signe Petersen den skæbne at møde Tysklands 

bedste løbere og blev nr. 3. Damerne fik meget beundring, da tyskerne fik at vide, at 

de kun havde trænet i 3 uger. 

Hos mændene sikrede Holger Larsen den første medalje med en 3. plads i kuglestød  

på 9.58 m. 
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Bedre gik det på 5000 m  for Joachim Nielsen, som trods konkurrence fra nogle af 

Tysklands bedste løbere, blev nr. 1. Han kommer i mål 40 m foran sine konkurrenter 

til stor jubel for de tyske tilskuere. På 1500 m blev Adolf Nielsen også nr. 1 og Arne 

Petersen nr. 4 blandt de 20 startende deltagere. 

I 1000 m stafet og i højdespring blev det til en andenplads og en fjerdeplads. 

En uforglemmelig fest blev fejret søndag aften og over 200 atleter fulgte danskerne 

hjem til deres logi. 

Mandag blev der vist rundt på et slagteri og andre virksomheder. Inden turen gik til 

Warnemünde, var der afsked på banegården, hvor ca. 50 medlemmer fra Rostock 

Sports Club var mødt op. Olympia atleterne fik madpakker med til hjemturen, og 4 

værter fulgte med dem til Warnemünde.  

 

Ovennævnte referat af Olympias tur til det store internationale stævne i Rostock som 

eneste repræsentant fra Danmark og endda med 8 damer viser, at Olympia må have 

været en stor klub inden for den fri idræt på det tidspunkt. Det er også rigtigt, at ingen 

danske atletikdamer havde været til stævner i udlandet før Olympias. Danmark kom 

sent i gang med kvindeatletik. Det skete først i begyndelsen af 1930erne.      

I Dansk Atletik Forbunds 100 års bog fra 2007 er der på side 19 et kort afsnit om 

Lolland -Falster, hvor Olympia nævnes fra tiden 1904 – 1931. Der var i 1920erne 

også atletikklubber i Thor, Nykøbing og Nakskov og vist nok også i Holeby.  

 

En mindesten 

 

Som formentlig det eneste sted i Danmark findes der en mindesten på Maribo Stadion 

til minde om løberen Arne Petersen 1890 – 1926. Den blev rejst af hans 

idrætskammerater for hans præstationer for Olympia. Stenen må have stået på 

sportspladsen ved Skimminge og blev flyttet med over i 1938 ved indvielsen af det 

nye og nuværende stadion.  

 

1930 – 1950. 

 

I 1931 blev Lolland-Falsters Atletik Forbund stiftet med klubber i Nykøbing, Maribo 

og Nakskov som medlemmer. Senere kom Sakskøbing, Holeby, Nørre Alslev og flere 

klubber i Nykøbing herunder Attila og Nike med. 

I dette årti brød bryderne, bokserne og svømmerne ud fra Olympia og dannede deres 

egne foreninger i Maribo. 

Det gav et stort frafald af medlemmer, men også en stor gæld. 

Atletikken gik næsten i stå, men i 1935 havde man igen en stab af veteraner med 

Thorkild Sørensen og Henry Justesen i spidsen. Man blev det år nr. 44 af 65 

deltagende foreninger i de såkaldte ”Danske Atletikdage”. En støt og rolig fremgang 

fandt sted. 

I medlemsbladet nr. 3/87 er der med overskriften ”Fra de gamle protokoller” en notits 

fra slutningen af 1930erne med billeder fra et gadeløb, som blev afviklet som et 

stjerne-løb på 5x1000 m. I 1939 vandt et stærkt Olympia hold løbet i ny rekordtid på 
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14.42 foran Attila og Næstved i tiden 14.42 min. Se billede af holdet. 

 

 
 

Poul Justesen, Henry Justesen, Charles Rasmussen, Børge Knudsen og Bent Holscher 

 

I 1938 kunne man tage det nye atletikstadion i brug med den placering ved 

Stadionvej, som vi kender i dag.    

1940ernes første halvdel var præget af 2. verdenskrigs hærgen og stævnerne måtte 

indskrænkes til det helt lokale plan. 

I 1942 blev de danske ungdomsmesterskaber stiftet, og der blev samme år afholdt 

distriktsmesterskaber i Nakskov. 

En lang række medlemmer af atletikklubberne havde været med i modstandskampen, 

som kom til at koste flere af dem livet bl.a. Olympias Ole Olsen, der under en 

ildkamp med tyskerne blev skudt ved Ryde Station. 

Kvindeatletikken startede så småt i dette årti, og her kom Olympia også med i 

slutningen af 1940erne. 

 

1950 – 1975. 

 

Atletikken havde sin storhedstid i 1930 og 40erne og til dels i begyndelsen af 1950. 

Dengang kunne løbere som Gunner Nielsen og Niels Holst Sørensen samle 10.000 af 

tilskuere på Østerbro Stadion. Herefter gik det ned af bakke for atletikken både på 

landsplan, men også på Lolland-Falster. 

Olympia nåede aldrig op på den tilslutning man havde i perioden 1920 -1949. 

I 1954 fejrede man klubbens 50 år med et mindre stævne og en sammenkomst. Den 

daværende formand Wilhelm Nielsen fik en omtale af jubilæet i den lokale avis. Det 

kan, som så meget andet om Olympias virke, ses på Lokalhistorisk Arkiv i Maribo.   

Midt i 1950erne var klubben nede i en bølgedal med hensyn til medlemmer; men 

økonomien var i orden, så man kunne sende de få deltagere fra klubben af sted til 

konkurrencer både med rejse- og lommepenge. 

Jeg har i maj 2020 kontaktet Per Due, og han sendte mig følgende beretning om sin 

tid i Olympia:  
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Jeg var 13-14 år (1956/57) og havde gymnastik/idræt på stadion, hvor vi trænede til 

idrætsmærket. Banerne var fuldstændig uplejede, fordi atletikklubben lå stille. En 

ældre herre, Wilhelm Nielsen, kom hen og spurgte, om han skulle grave 

springgravene. Det sagde vi ja til. Han tilbød også, at han ville hjælpe os, hvis vi kom 

derud om aftenen. Hans Jørgen Eriksen fra Tirsted og jeg startede på stadion om 

aftenen kort tid efter for at se, om Wilhelm Nielsen var der. For at Hans Jørgen ikke 

skulle cykle hjem og tilbage igen, var han hos mig, hvor han også fik aftensmad. Vi 

fik lov til at være gratis medlemmer af klubben, hvis vi ville træne og stille op til 

stævner. Klubben ville betale alt, da den på det tidspunkt var temmelig velhavende. 

Klubbens indkomst var overskud fra baller i Bangs Have. Disse havde Wilhelm også 

arrangeret.  

I løbet af det første år blev vi 4 medlemmer, idet Jørgen Jensen, min klassekammerat, 

og Henning Hansen, Hans Jørgens klassekammerat, gerne ville træne sammen med 

os.

Gennem flere år betalte ingen af os kontingent. Klubben var så velhavende, at jeg et 

af de første år fik lov til at tage til DM i Aarhus sammen med Nakskovs atletikklub. 

Alt blev betalt for mig. DM gik rigtig godt. Mine resultater husker jeg dog ikke.

I den kommende tid blev vi ofte beskrevet som gode talenter i avisen, og det medførte 

et stigende antal medlemmer. Det medførte også, at bl.a. Normann Jørgensen 

dukkede op. En dag var vi så mange af nye og gamle medlemmer, at vi kunne stille 

hold til holdkampe i 4. division, hvor bl.a. Nakskov og Nykøbing F. også var med.

Jeg mener, at jeg deltog på klubbens hold indtil 1973/74. 

 

 
 

DM i Lysemose 1962 
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Per står stadig med resultater blandt de bedste på Top 10 listen i Olympia i længde, 

trespring, 100 m, 200 m og 400 m, kun overgået af Henrik Petersen fra tiden i 

slutningen af 80erne og i 90erne. 

Som Per Due skriver var der i begyndelsen af 1960erne igen kommet liv i klubben. 

Man fostrede mange glimrende idrætsfolk heriblandt Jørgen Jensen. Jørgen købmand, 

som han hed i daglig tale. Jørgen gjorde sig gældende både indenlands og udenlands, 

idet han siden 1962 var på det danske landshold, satte nordisk juniorrekord på 5000 

m i 1964 og var flere gange dansk mester.

Man havde også i 1960erne et solidt herrehold i landsturneringens 4. division. 

I foråret 1962 havde LFAF fået tildelt DM i terrænløb, som blev afviklet i Lysemosen 

med hjælp fra Olympia. Hele den den danske elite stillede op. Der blev afviklet 

mesterskaber i konkurrencer på 3,2 km og 6,2 km senior og en ungdomskonkurrence 

på 3,2 km. Jørgen Jensen blev nr. 2 i ungdomsklassen.      

I slutningen af 1960erne startede motionsbølgen overalt i Danmark, og de store 

motionsløb som Eremitageløbet blev løbet for første gang. Det gav en forøget tilgang 

af medlemmer i atletikklubberne også til Olympia. 

I begyndelse af 1970erne var Rødovre Atletikklubs tidligere formand Mogens Findal 

flyttet til Maribo, hvor han var med til at tage en række tiltag til styrkelse af især 

løbetræningen for de lange løb. 

Sammen med Poul Norman Christensen startede Mogens i oktober 1975 

motionsløbet Nørresø rundt med 35 deltagere. Det blev starten på en ny storhedstid i 

klubben, som det ses her nedenunder. 

 

Jørgen Pilegaard Jensen IK Olympia, Maribo 1958 – 1965. 

Jørgen har haft en flot karriere som løber. Han startede i det små i den næsten uddøde 

klub i Maribo i 1958. Jørgen skiftede i 1965 til den store atletikklub AGF, og Jørgen 

sluttede sin løbekarriere  med i 1972 i  München og i 1976 i Montreal at deltage som 

eneste dansker i OL på maratondistancen. Det er vel det største, en løber kan opnå at 

repræsentere sit land ved en OL, og Jørgen opnåede to.  

Jørgen blev født under krigen den 10. april 1944 i Krønge syd for Maribo, hvor hans 

forældre drev en købmandsforretning. Derfor fik Jørgen kælenavnet ”Jørgen 

Købmand”. Da Jørgen startede sammen med klassekammeraten Per Due i IK 

Olympia i 1958, var de to med til at få klubben genrejst, efter at den havde været 

nede i en bølgedal midt i 1950erne. Heldigvis var der godt med penge i klubkassen. 

Udover Jørgen og Per kom der en række atleter til, som gjorde, at man i begyndelsen 

af 1960erne havde et hold i 4. division. Sammen med LFAF var IK Olympia med til 

at arrangere DM i terrænløb i 1962. Jørgen fik sit gennembrud ved dette DM i 

terrænløb i Lysemosen med en anden plads i ungdomsrækken for 17-18årige. Efter 

sin skoletid med realeksamen fra den private realskole fortsatte han med en 

håndværkeruddannelse som bygningssnedker i Maribo. Han satte i perioden 1962 – 

1965 den ene klubrekord efter den anden fra 800 m og op til 10.000 m, men også 

nordisk juniorrekord på 5000 m. Han blev også i denne periode udtaget til junior- og 

seniorlandsholdet, og formentlig løb han både 1500 m og 5000 m i klubbens 
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holdkonkurrencer. Jørgen var også aktiv i bestyrelsesarbejdet både i Olympia og 

Maribo Idrætsforbund. For dette arbejde fik han i 1964 byens idrætspris, måske også 

for sine løbepræstationer. Med baggrund i sin håndværkeruddannelse begyndte han 

sit ingeniørstudium i Horsens i 1965, og det var her, jeg mødte Jørgen igen og 

trænede med ham et årstid. Jørgens bedste tider i Olympia var på 800 m 1.58.1 min, 

1500m 3.56.6 min, 5000 m 14.35.2 og 10.000 m 30.44.0 min. Disse er stadig 

klubrekorder.  Se bilaget. Disse tider blev alle forbedret, da han stillede op for AGF i 

perioden 1965-1976. Her vandt han en lang række danske mesterskaber både som 

deltager på AGFs. 1. divisionshold, men også med holdkammerater Claus Børsen og 

Søren Romby i terrænløbene.  

Hele Jørgens løbehistorie har jeg beskrevet i hæftet ”Vores oplevelser som 

atletikudøver på de lange distancer fra midt i 1950erne til midt i 1970erne” fra maj 

2020. Han sluttede sin flotte løbekarriere i 1976 med at vinde DM i maraton, som 

fandt sted i Maribo. Ruten gik forbi hans fødehjem i Krønge med mange klappende 

tilskurer. Jeg holdt kontakten vedlige med Jørgen lige til hans alt for tidlige bortgang i 

2009, hvor han tabte kampen mod kræften. 

 

 
 

Jørgen Jensen, Olympia i et 5000 m løb den 2. august 1964 i Maribo 

 

 

Indledning til perioden 1975 – 1999. 

 

Som det ses af ovenstående har Olympia siden starten i 1904 haft perioder med stor 

tilslutning og mange dygtige atleter, men også nedgangstider med få medlemmer og 

uden større aktivitet. 

Som nedenstående viser, fik klubben en ny storhedstid i perioden 1975-1999. 
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Jeg har forsøgt at få flere aktive medlemmer fra den tid til at hjælpe med indlæg fra 

dem. Det er kun delvis lykkedes, da enkelte hovedpersoner pænt har sagt nej tak til at 

medvirke. 

Jeg har valgt at beskrive denne periode med nogle af de vigtigste begivenheder ud fra 

klubbladene og med hjælp fra Henning Wagner, Poul Norman Christensen, Carsten 

Borgen og Palle Graven, men også mine egne erindringer, da jeg blev medlem af 

klubben i 1988 og har været det siden, er medtaget. 

De mange flotte resultater og medaljer for både de mandlige og kvindelige 

medlemmer, men også for ungdommen i denne periode gjorde Olympia landskendt. 

Henrik Petersen vandt i 1987 DM i 100 m og 200 m i junior klassen og i 1990 vandt 

Cristian Due DM i 10 km landevejsløb også i juniorklassen. Det blev i denne periode 

kun til 1 senior mesterskab nemlig med Anni Lønstads maratonmesterskab. 

Resultaterne kan ses i medlemsbladene fra 1982 -1998, på klubbens hjemmeside og 

af Mona Carlsens s klubstatistik. Som bilag er kun medtaget klubrekorderne. Man  

rykkede fra 4. division til 1. division hos herre og kvinder klarede sig også fint i 

holdturneringerne. Mange af klubbens langdistanceløbere tog også til det årlige 

Berliner maratonløb.  

Træningen af de mange aktive blev foretaget af klubbens egne medlemmer. I 1976 

havde man dog en gæsteoptræden af den verdensberømte australske 

langdistancetræner Arthur Lydiard.  Arthur havde været træner for Jørgen Jensen i 

AGF i begyndelsen af 1970erne og hans koncept var enkelt nemlig træning næsten 

hver dag og 160 km om ugen og hertil kom en morgentur på 8-10 km. Det var det 

program mange af datidens langdistanceløbere forsøgte at leve op til herunder 

Olympias aktive. I en kort periode i 1990 havde man også tilknyttet den polske træner 

Jolanta Lasocka. 

Sammen med Kajakklubben var Olympia i denne periode den klub, der havde flest 

danske mestre, som blev hædret ved Maribo Byrådets årlige møder med kommunens 

danske mestre. 

 

Vedtægter, formænd, bestyrelser, udvalg, økonomi og medlemmer. 

 

Vedtægterne fra starten i 1904 og frem til 1980erne kan ses på Lokalhistorisk Arkiv i 

Maribo. I medlemsbladet 6/83 og 3/96 er de reviderede vedtægter fra 26. januar 1982 

og 20. januar 1996 trykt. En revision i det ny årtusinde fandt sted i 2017, og de 

nugældende vedtægter er sidst revideret den 25. januar 2017. De kan ses på klubbens 

hjemmeside. 

Om det var Laurits Jensen, der startede foreningen i 1904, som var den første 

formand vides ikke. Carl Hansen er nævnt som formand i 1932, og Leonhard 

Jørgensen ”Gnisten” nævnes også som formand. Vi skal frem til midt i 1950erne, 

hvor Per Due nævner Wilhelm Nielsen. Wilhelm var formand til sin død i 1966 

efterfulgt af Børge Hansen, som var formand i slutningen af 1960erne. Børge 

Sørensen overtog formandsposten i 1970erne inden Richart Madsen trådte til i 

begyndelse af 1980erne og var formand frem til 1997. Marianne  Adamsson blev 

valgt til formand efterfulgt af Niels Pedersen. Henning Wagner overtog 
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formandsposten i 2000 efter at have været kasserer siden 1995, og Henning er stadig 

formand her i 2020. Henning er den længst siddende formand i klubbens 116 års 

historie, og han kan her i 2020 fejre 25 år som kasserer og formand. 

 

 
 

Leonhard Jørgensen og Richardt Madsen 

 

Bestyrelsen har ifølge vedtægterne bestået og består i dag af 5 medlemmer.  

Der blev tilbage i 1970erne og fremefter nedsat en række udvalg under bestyrelsen. 

Det drejede sig om et motions-, blad-, statistik-, turnerings-, økonomi-, ungdoms- og 

stævneudvalg. I dag i 2020 er der kun 3 udvalg nemlig et økonomi-, motions- og et 

ungdomsudvalg. 

Det bærende element i klubbens økonomi har været kontingent fra medlemmerne, 

men som det fremgår af Per Dues indlæg fra tiden i 1950erne har man i 

efterkrigstiden arrangeret fester i Bangs Have. Det betød, at der var en stor 

kassebeholdning, så man langt op i 1960erne kunne sende medlemmer til stævner 

med alt betalt. Her i 2020 er kontingentet på 1000 kr. for senior og 500 kr. for 

ungdom og 700 kr. for motionister. Kassebeholdningen ligger i 2020 på ca. 100.000 

kr.  

Klubben betaler stadig tilmeldingsgebyr og kørsel til medlemmerne, der stiller op ved 

DM.    

Som det også fremgår af ovenstående har medlemstallet svinget meget gennem tiden 

og toppede i 1990erne med næsten 200 medlemmer fordelt på senior- og 

ungdomsmedlemmer og motionister. I dag i 2020 ligger medlemstallet på ca. 60.       

 

Nørresø rundt 1975 – 2015 i alt 40 år og forsøgt genstartet i 2020. 

 

I klubbladet nr. 2/1988 har Leo Andersen beskrevet baggrunden for starten for løbet 

og det der skete frem til løb nr. 100 lørdag den 5. marts 1988. Et sammendrag af Leos 

4 siders indlæg gengives her. 
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Det første løb blev afviklet lørdag den 18. oktober 1975 med 35 deltagere og lidt 

færre var mødt op 40 år senere til start ved det sidste løb lørdag den 5. december 

2015. 

Det var Mogens Findal, som i begyndelsen af 1970erne var flyttet til Maribo fra 

Rødovre, der kom med ideen til løbet. Sammen med Poul Norman Christensen gik 

Mogens i gang med at finde et egnet løbsområde. Der endte med at blive terrænet ved 

Lysemosen og Nørresø, som blev valgt. 

Ideen med løbet var ønsket om at få flere til at motionere. Det var ikke tanken, at det 

skulle være et decideret konkurrenceløb, men et løb for alle kategorirer af løbere, 

unge som gamle.  

Start og mål var på cykelstien ud for Lysemosen og ruterne var 10,2 km og 5,2 km. 

Man betalte 4,- kr. i deltagergebyr til porto for udsendelse af resultatlisten. 

Til at begynde med var det bestyrelsen ved Mogens og Poul, der stod for løbet. 

Senere blev det Motionsudvalget ved formændene Anders Lønstad, Lena Svendsen 

og til sidst i det nye årtusinde Erik Hansen, men også vores nuværende formand 

Henning Wagner har hjulpet til ved start. En stor tak til dem fra os der brugte løbet til 

træning, formkontrol og konkurrence.  

Der har altid været god tilslutning til løbene, som til at begynde med blev afviklet 6-7 

gange om året. Ved nr. 100 i marts 1988 var der 98 deltagere som vel det højeste. 

Ellers har antal deltagere ligget konstant mellem 60-80 deltagere faldende i det ny 

årtusinde. 

 

 
 

Nørresø rundt nr. 100 marts 1988 

 

Fra 1981 og resten af tiden gik man over til at afvikle løbet en gang om måneden den 

første lørdag i måneden minus juli. 

Start og mål blev også senere rykket til den store parkeringsplads, og i 1986 blev en 

rute på 2,8 km indlagt til brug for det familiemæssige islæt. Det kostede nu 20 kr. at 

deltage, men medlemmer var gratis. Løbet var med til at give en stor 
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medlemsfremgang af især motionister. 

Efter nogle år indførtes der 2-3 lodtrækningspræmier sponseret af byens handlende 

for alle der gennemførte. Alle der gennemførte 7 løb på en sæson fik et OL krus. 

Maribo Bryghus sponserede vand til de deltagende løbere. 

Efterhånden gik løbet over til at blive et løb for de mere etablerede løbere, som kom 

fra hele landsdelen, men også fra Vordingborg kanten. 

Da jeg begyndte at løbe efter en pause på ca. 20 år og blev medlem af Olympia i 

1988, brugte jeg frem til 2015 løbet til en afveksling i træningen, til tidskontrol af 

formen og en form for konkurrence. Lørdag den 1. juni 1988 deltog jeg første gang i 

løbet sammen med 80 andre. Carsten Borgen havde den bedste tid på 10.5 km ruten 

på 32,57 min, mens jeg toppede på 5.5 km ruten med tiden 19,46 min.  

10,2 km ruten blev på et tidspunkt ændret ved årtusindeskiftet fra 2 gange rundt om 

søen til 1 gang rundt ved en udvidelse ud til Hunseby. Til slut betalte alle 40 kr. i 

startgebyr.  

Der har gennem de 40 år kun været få aflysninger eller omlægninger af løbet på 

grund af vejrliget og jagt i skoven.  

I det nye årtusinde faldt tilslutningen af medlemmer i Olympia både af motionister og 

aktive atleter, og det medførte også et fald i deltagertallet i Nørresø Rundt. Derfor 

valgte bestyrelsen efter 40 år  at nedlægget løbet, som havde været gennemført 

skønsmæssigt 350 gange og med ca. 15.000 deltagere. Det sidste løb blev gennemført 

lørdag den 5. december 2015 med ca. 30 deltagere. Et vedmodigt farvel, da løbet 

havde betydet meget for klubben og dets medlemmer. 

Aktiviteterne i klubben har i foråret og sommeren 2020 været sat på vågeblus på 

grund af coronakrisen bl. a. med aflysning af pandekageløbet. Bestyrelsen valægte 

derfor at genoptage Nørresøen rundt foreløbig med 2 løb onsdagene den 26. august 

og 23. september 2020. I sidste øjeblik valgt bestyrelsen at aflyse begge løb, da man 

frygtede, at man ville komme i konflikt med forsamlingspåbuddet på max. 100 

personer.   

 

Lollands-løbet ved Jørgen Grann. 

 

Efter Mogens Findals ankomst til Maribo midt i 1970erne tog han sammen med Poul 

Normann initiativ til at arrangere et etapeløb på ca. 70 km over 2 dage. Løbet fandt 

sted i 1976 og 1977, men blev aflyst i 1978 og 1979 på grund af dårligt vintervejr. 

Det blev genoptaget i 1980. 

I 1976 og 1978 løb man fra Maribo til Nysted. Efter en pause i Nysted blev der løbet 

til Nykøbing, hvor der var overnatning. Søndag fortsatte man til Sakskøbing. Sidste 

og 4. etape gik fra Sakskøbing til Maribo. I 1976 deltog 9 fra Mogens tidligere klub 

Rødovre og løberen Allan Zachariasen fra Freja Odense. Poul gennemførte på 

4.23,26 timer. I 1977 var der 2 ældre herre fra Nykøbing med. Den ene var den 

kendte entreprenør Johannes Nielsen. 

I 1980 blev der løbet 4 etaper med start og mål i Maribo, altså ud-hjem ture. Den 

længste etape gik fra Maribo til Krønge og retur. 4. og sidste etape på 25 km gik fra 

Maribo over Hunseby til Krårup og retur. 12 løbere stillede til start hvoraf 7 
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gennemførte. Jeg brugte løbet i 1980 til træning til mit første 100 km løb. 

Mogens Findal vandt i øvrigt alle 3 løb 

 

NB: Den tidligere formand Børge Sørensen har i sin historiske artikel i bladet 1990/2 

kort omtalt afholdelsen af Lollands-løbet. 

 

Pandekageløbet 1983 til 2020: Maribo og Olympia fik deres årlige 

tilbagevendende motionsløb. 

 

I medlemsbladet nr. 4/83 skriver Ole Matzen, at de sidste brikker er faldet på plads til 

et større årligt løb i Maribo. Det skulle være et motionsløb/ arrangement, som kunne 

hamle op med de bedste i landet. 

Ordet ”Pandekageløb” stammer fra, at Olympia ved den årlige sommerfest havde en 

bod på festpladen, hvor man bagte og solgte pandekager for at tjene penge til 

klubkassen.      

Der var blevet nedsat en ”Pandekageløbs komite” med Ole som tovholder til 

forberedelse og planlægning, og det var der gået en lang tid med. Denne grundige 

forberedelse kom de efterfølgende løb til gode. Hovedpræmierne var 2 fjernsyn. 

Senere var det motionsafdelingen, der stod for den praktiske afvikling.  

Starten ud for det gamle Råhus til dette første løb gik lørdag den 25. juni 1983 k. 

11.00 med legenden i Dansk Atletik Heinrich Dueholm som speaker.  

Ruten var den afvekslende, der bruges i dag gennem hovedstrøget, ned mod 

Søndersø, langs søen forbi Bangs Have, over de grønne områder ved Frilandsmuseet 

og tilbage ad Vestergade til Torvet  

 

 
 

Pandekageløb 1985 
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i alt godt 10 km for 2 omgange. Jeg har selv nydt at deltage flere gange med bedste 

tid på. ca. 37 min   

Ved det første løb var det Carsten Borgen der vandt herreklassen og og Susanne 

Clausen som vandt dameklassen og de kunne modtage hvert et fjernsyn.  

Med 150 løbere til start lørdag den 20. juni kl.11 1985 heriblandt de bedste 

langdistanceløbere i Danmark blev et af målene nået med løbet nemlig at få de bedste 

med. Flemming Jensen, Herlev vandt hos herrerne i tiden 29.51 og Kersti Jacobsen 

hos damerne i tiden 34.51.  

Deltagertallet er aldrig nået de tal på mange hundrede, som man havde håbet på.  Der 

har deltaget mellem 100-200  i løbene. Der har været en del omtale i medlembladene 

og dagspressen af forberedelserne til løbene, men meget lidt omtale af afviklingen og 

tider og placering. Men klubben har fået megen gratis omtale i både Folketidende og 

Lollands Posten med referater og resultatlister.  

For at få flere til at stille op har man forsøgt sig med flere tiltag med ruter kun på 1 

omgang og med lodtrækningspræmier til alle. Start og mål blev flyttet fra det gamle 

rådhus over på den anden side af Torvet.  

Det har været motionsudvalget, der har stået for det praktiske med afvikling af de 

mange årlige løb. 

Løbet har været gennemført hvert år siden starten, men har dog måtte 

aflyses/afbrydes to gange på grund af stormvejr. Sidst i 2019 på grund af tordenvejr 

og her i 2020 har Corona-krisen forhindret gennemførelsen. Forhåbentlig vender 

løbet tilbage næste år, hvor jeg håber at kunne deltage i en alder af 81 år. Vi får se. 

 

Safariløbene i Knuthenborg. 

 

I årene 1986 – 1988 i alt 3 gange stod Olympia som medarrangør af et 

motions/konkurrenceløb i Knuthenborg Safaripark. Det var motionsafdelingen ved 

Erik Hansen og Poul Normann Christensen der sammen med greve Adam Knuth og 

hans ansatte Claus Jespersen, der stod for arrangementet. 

Claus var barnebarn af den legendariske kaptajn Jespersen, som ledede 

morgengymnastikken i DR i 1930erne og frem til 1960erne. Claus storebror Steen var 

jeg på hold med i Herlufholms atletikklub i begyndelsen af 1960erne, hvor han løb 

100 m i tider under de 11 sek. 

I medlemsbladet nr. 1/86 er der en 2 siders reklame om det første løb, som strakte sig 

over 3 dage fra fredag den 1. august til søndag den 3. august 1986. Fredag var der løb 

for officials med familier og handicappede i kørestol. Lørdag var det ungdommens 

tur på 10.000 m, men også et 3000 m sprint for eliten. Søndag eftermiddag var der 

10.000 m for motionister og senere løb for eliteløbere. 

Løbet blev gennemført på en 3 km rundstrækning med start og mål ved 

Skovridderboligen midt i parken.  

For at trække løbere til arrangementet var der værdikuponer for adgang til parken for 

89 kr. for en fyldt bil samtidig med flids- og lodtrækningspræmier og præmier til 

vindere for værdier på langt over 100.000 kr. 
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Arrangementerne har kun kunnet planlægges og gennemføres med en heltids 

tovholder i form af Claus som stod for reklame, sponser præmier og økonomi. 

Olympia ved Erik og Poul har medvirket med det praktiske med valg af rute, 

kontroller og tidtagning m.v.. 

Stor-løberen nu afdøde Henrik Jørgensen deltog i et af løbene og hjemførte for sin 1. 

plads en bil ,     som han vist nok måtte have en anden til at køre hjem, da han ikke 

havde kørekort.  

I medlemsbladene fra den tid er hverken referat eller resultatlister fra løbene 

beskrevet, men jeg deltog selv i et af løbene formentlig i 1987, hvor jeg blev 

overhalet af 2 små piger lige inden mål. Det blev starten på min anden løbeperioden i 

mit liv og et medlemskab af Olympia helt frem til i dag i år 2020. 

     

IK-Olympias som arrangør af danske og sjællandske mesterskaber DM og SM. 

 

Det første kendte DM i Maribo var mesterskaberne i terrænløb i maj 1962 som nævnt 

ovenfor. 

I august 1975 afviklede Lolland-Falster Atletikforbund sammen med Olympia L-F 

mesterskaber i Maribo i 20 km landevejsløb med deltagere fra hele landet i en åben 

konkurrence. Deltagertallet var 40 heraf de fleste fra Rødovre. Her bliver Mogens 

Findal, den tidligere Rødovre formand, nu Olympia medlem nr. 2 i tiden 1.06.19 og 

dermed L-F mester. 

Den 24. september 1976 havde Olympia fået tildelt DM i maraton for senior og 

veteraner m/k. Jørgen Jensen fik her sit afskedsløb som konkurrenceløber. Til ære for 

Jørgen var ruten lagt forbi hans fødehjem i Krønge og han kvitterede med at vinde i 

en tid på 2.24 efterfulgt af Mogens Findal.  

I 1976 stod Olympia også selv for afviklingen af DM for veteraner for 20 km 

landevej den 7. november 1976 med 33 deltagere. Her blev Mogens Findal dansk 

mester i 30 års klassen i tiden  1.05.08. 

Den 16. juni 1979 var Olympia igen arrangør for afviklingen af DM for veteraner for 

20 km landevej. Denne gang med ca.100 deltagere heraf 10 kvindelige veteraner, men 

også en åben klasse med godt 20 deltagere. Ruten startede i Østofte og ud og vende i 

Kristiansæde skoven. Mogens Findal og Poul Norman Christensen blev nr. 2 og nr. 7 

i 35 års klassen.  

I 1983 blev der igen afviklet et mesterskab i Maribo med Olympia som arrangør. Det 

var SM i maraton for senior og veteraner. Ole Matzen har i medlemsbladet nr. 5/83 

beskrevet løbet i et 2 siders referat med billeder. Det var oprindelig IK Kalundborg 

der skulle have afviklet løbet, men Olympia måtte med kort varsel træde til som 

arrangør. Det var motionsafdelingen ved formand Erik Hansen der med ca. 30 

hjælpere stod for det praktiske. Den 4. september 1983 præsis kl. 10.15 gik starten 

med 46 løbere i feltet og ruten gik ud til Havløkkevej, hvor der var vendepunkt. 

Olympia havde 11 deltagere til start. Anni Lønstad vandt guld i dameklassen i tiden 

3.28.34. og Olympia fik også en sølv og bronze medaljer. Ole slutter af med, at det 

blev en god dag for Olympia. 

Det sidste DM som Olympia stod for var DM for senior og veteraner i 10 km 
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landevejs løb i anledning af klubbens 100 år fejring i 2004.     

 

 
 

Olympias deltagere i SM i maraton 1983, herunder Anni Lønstad. 

 

Olympias deltagelse i divisionsturneringer for hold. 

 

Olympia startede som en løbeklub i 1904, og der gik lang tid inden man fik gang i de 

tekniske øvelser. Om man i 1920erne frem til 1960erne deltog i holdturneringer vides 

ikke.   

Det har altid knebet med at samle de 2 personer i de mange discipliner, som 

holdturneringer kræver både for herrer og damer, for de mindre og små atletiklubber, 

hvortil Olympia hører. 

Som Per Due skrive havde man i 1960erne et herrehold under Lolland-Falster Atletik 

Forbund i konkurrence med de lokale klubber. Senere efter nedlæggelsen af LFAF i 

1971 også i Sjællands Atletik Forbund i dens holdturneringer i en 4 division. 

Olympia oplevede en stor tilgang af nye medlemmer af især middelaldrende 

motionister, da motionsbølgen i begyndelsen af 1970erne satte ind. Men også  

Mogens Findal og Poul Normann Christensen indsats var medvirkende til det med  

bl. a. starten på Nørresø rundt. 

Da gymnasielærer Richard Madsen fra Maribo Gymnasium trådte til som formand 

omkring 1980 skete der en stor tilgang af yngre medlemmer fra gymnasiet. Blandt 

disse var der talenter, som man fik til at dyrke de tekniske øvelser. Dermed var 

grundlaget lagt for at deltage med nye kræfter i divisionsholdkampene. Resultaterne 

fra disse konkurrencer i perioden 1982 -1998 kan ses i medlemsbladene, hvor man på 

herresiden rykkede op fra 7. division til 2. division. På kvindesiden startede man også 

nederst, men fik også arbejdet sig op i divisioner og helt op til 2 division. En 

overgang havde man på kvindesiden et samarbejde med Holeby for at kunne stille 
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hold. 

I slutningen af 1990erne kunne man ikke stille hold hverken for kvinder og mænd og 

har ikke kunnet det siden.  

Alle divisionsresultater og placeringer for både kvinder og mænd har Carsten Borgen 

på sin PCer ligesom Carsten ligger inde med scrapbøger og billeder fra tiden helt 

tilbage til 1970erne og frem til 2020.  

 

Klubbladet ”Olympen” 1982 – 1998 ved Palle Greven. 

 

Først lidt om min baggrund:  

Jeg flyttede til Maribo januar 1980. Birthe og jeg havde overtaget Mogens Kærsgård 

Hansens tandlægepraksis i Vestergade 54, en ældre klinik, som blev etableret i 1934. 

De første 5 måneder boede jeg til leje på et værelse hos fru Musse, en af byens stovte 

damer. Midt på sommeren fik vi solgt vores hus i Holme Olstrup, og familien blev 

genforenet. 

En dag kort tid efter min ankomst til Maribo, så jeg en annonce i Lollands Posten, 

indsat af Hjerteforeningen / IK Olympia , hvor man tilbød løbetræning i Lysemosen 

hver onsdag aften. Lige noget for mig, da jeg havde masser af tid efter kl. 17.00 , 

hvor klinikken lukkede . 

I Lysemosen til vores onsdags samlinger, mødte jeg mange spændende og engagerede 

mennesker som Carsten Borgen, Familien Clausen, Erik Hansen, Ilse Hansen, Anders 

og Anni Lønstad, Poul Normann, Ole Matzen m.fl.. Navnlig Erik Hansens historie er 

interessant ( beskrevet af Lena Svendsen ). Erik var dømt til et liv på piller p.g.a. 

forhøjet BT. Erik fravalgte pillerne og motionerede BT ned. Flot gået.                          

Efter at jeg var kommet i nogenlunde form, deltog jeg i Eremitageløbet sammen med 

hele motionsafdelingen, i nogle enkelte ½ maraton løb, og mange løb på distancen 10 

km. Dog aldrig som konkurrenceløber for Olympia. 

I 1982 fik optiker Søren Olsen ideen et klubblad. Det nåede dog ikke så langt, at det 

kom til udgivelse. 

Erik Hansen og jeg overtog arbejdet med at få klubbladet op at stå.  Vi fik min nu 

99årige far til at stå for den grafiske udformning og Mogens på Maribo Bogtrykkeri 

til at trykke bladet (vist nok til en rimelig pris). Da forarbejdet var færdigt, skulle der 

skaffes annoncører til bladet, da det økonomisk helst skulle hvile i sig selv, eller kun 

give et lille overskud til klubkassen. 

Så var det ellers om at få fyldt klubbladet med læserindlæg helst med tilhørende 

billeder og løbs resultater. Vi mødtes gerne hjemme hos Erik til redaktionsmøderne. 

Udover klubnyt blev verdenssituationen vendt over en kop kaffe med småkager. Da 

Erik skiftede adresse, overtog Margrethe Jensen jobbet som medredaktør. Vi fortsatte 

nogle år endnu, men følte til sidst, at bladet trængte til en ny redaktion. En redaktion 

med folk, som havde en bedre tilgang til klubbens aktiviteter, end os . Det mest 

krævende arbejde ved at holde et blad som OLYMPEN i gang, var indsamling af 
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indlæg fra medlemmerne. Som regel var det altid de samme personer, som måtte stå 

for skud, når vi manglede stof til bladet. 

Jeg føler trods alt her mange år efter, at vi fik et godt klubblad ud af det. (Som jeg 

husker det) 

NB: Bladet udkom 4-6 gange om året fra 1982 til 1998 med et sidetal på op til 30 

inkl.  flere annoncer. Et af de årlige numre blev også brugt til opsummering af 

resultat i form af ranglister, medaljer og klubrekorder. Palle Greve var med i 

bladudvalget fra starten og stod også som redaktør frem til 1992. Henning Wagner 

stod som ansvarshavende, da det sidste blad udkom i 1998.  

 

Erik Hansens historie skrevet af Lena Nordgaard Svendsen juli 2020. 

 

 

Erik Hansen får BT s ærespokal i 1994 af sportsredaktør Peter Fredberg. 

 

I 1978, da Erik var 49 år, gik han til læge pga. for højt blodtryk. Det kan du få piller 

for, sagde lægen, eller også kan du købe dig et par løbesko og begynde og løbe. Erik 

købte et par løbesko, men for at prøve noget mere ville han også tage idrætsmærker. 

Optakten til det blev nogle ture rundt på stadion. Der mødte han Poul Normann, der 

sagde: ”Du løber jo godt, vil du ikke med ud og løbe et løb?” Det ville Erik godt, og 

det blev Hamborgskovløbet. Så sagde Poul: ”Du løb jo godt. På søndag er der 

Eremitageløb, og jeg har et ekstra nummer. Vil du ikke med?” Det gik jo meget godt 

til at starte med, men det er jo et strengt løb. Erik gennemførte, men var fuldstændig 

udkørt til sidst. Det var starten.  
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Det første mesterskabsløb, han deltog i, var Sjællandsmesterskabet i 1979, som 

Olympia arrangerede. Det var et 20 km. løb, og Erik blev nr. 3. Så havde han fået 

smag for mesterskabsløb. For at kunne vinde noget, fandt han ud af, at man burde 

lave et hold. Det gjorde de så. Det hold bestående af Asger Rasmussen, Anders 

Lønstad og Erik stillede de op med til Danmarks mesterskabet og vandt guld, og 

individuelt blev Erik nr. 3. Holdet blev suppleret med Norman Jørgensen. De løb i 

aldersgrupper med 5 års interval, og Anders var den ældste. Asger og Erik var lige 

gamle. Når Anders var for gammel, kom Norman med. Holdet deltog i konkurrencer i 

10 – 12 år på den måde. De stillede op i 10 km landevejsløb, 10 km baneløb, 20 km 

landevejsløb og halvmaraton. Samtidig med at de vandt holdløb, og det skete mange 

gange, vandt Erik også individuelt på alle distancer.  

Samme gruppe deltog også i cross løb, hvor det blev til guldmedaljer indtil flere 

gange på 4 km og 10 km. Erik vandt også flere gange individuelt på begge distancer. 

Han husker ikke årstal og tider på de forskellige løb.  

Erik trænede normalt 4 gange om ugen fra 10 km – 33 km per gang. Han har løbet 12 

maratonløb – dog uden at vinde, men han har vundet 6 danske mesterskaber i 

halvmaraton og lige så mange 10 km landevejsløb. I 1999 deltog han i Nordiske 

Mesterskaber i Odense, hvor han løb 5000m. og 10.000m. og vandt dem begge.  

Almindelige motionsløb og etapeløb blev der også løbet en del af, bl.a. tre etapeløb i 

Sverige, 14 gange Etape Bornholm, Nørresø rundt, Vac løbet, Hamborgskovløbet, 

Rudbjergløbet og Pandekageløbet. Eremitageløbet blev gennemført 29 gange.  

Erik var mange gange official ved Nørresø Rundt, Pandekageløbet og ved 

veteranturneringer, hvor han også løb med. I klubben blev der trænet tirsdag, torsdag 

og lørdag. Det var som regel Poul Norman eller Erik, der ledte træningen. Der var 

forskellige former for træning, bl.a. langdistance og intervalløb. Der var et godt 

socialt sammenhold, og der blev også holdt fester. Erik har haft fiberskader i baglåret 

og ankler, men han synes selv, han er sluppet forholdsvis billigt.  

I 1993 fik han Lolland Kommunes lederpris som leder af veteranudvalget, og i 1994 

BT’s ærespokal efter indstilling af medlemmer af Olympia.  

Løbekarrieren sluttede i 2006, da Erik blev ramt af en blodprop. 

Yderlige om Erik Hansen: 

Erik er født den 30. oktober 1929 og er fortsat her i 2020 bosiddende i Maribo.   

Erik har, som det fremgår af ovenstående været en dygtig løber og selv om han 

startede i en sen alder- som 49årig- med at løbe, vundet mange medaljer. Eriks tider 

er stadig at finde i toppen blandt de 50 bedste i sin aldersklasse i DAFs statistik 

udført af Claus Børsen. 

Erik har endvidere været aktiv som leder i Olympia også efter han holdt op som løber. 

Erik blev for sine resultater og ledergerning udnævnt til æresmedlem i oktober 2008. 
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2000 – 2020 af Mona Carlsen. 

 

I Perioden 2000 – 2010 var der desværre ikke meget aktivitet i IK Olympias 

ungdomsafdeling. Veteranerne deltog i årets veteranturnering og der var god 

deltagelse ved danske mesterskaber for veteraner.  Det har i mellemtiden ændret sig. 

Veteranerne er ikke så mange mere, mens ungdomsafdelingen er vokset stille og 

roligt igennem årene og har formået at vinde flere danske mesterskaber. Christoffer 

Erdesz, Rasmus Hansen, Kenneth Olsen og Billy ”Top” Jaroenphon satte endda 

dansk årgangs rekord indendørs i 2008 ved de danske indendørs mesterskaber i Skive 

på 4 x 200 m. stafet. Udendørs satte de også årgangsrekord på 4 x 200 m. Her var 

Christoffer Erdesz dog erstattet af Nicolaj Sand Rasmussen. I 2011 ændrede Dansk 

Atletik Forbund desværre reglerne for at sætte ungdomsrekorder, så man skal være 

dansk statsborger for at kunne sætte årgangsrekord. Da Billy ”Top” Jaroenphon ikke 

var dansk statsborger i 2008, er deres meget suveræne årgangsrekorder desværre 

blevet slettet. Billy ”Top” Jaroenphon kunne dog få lov til at deltage i Dansk Atletik 

Forbunds talentudvikling, da han ville søge dansk statsborgerskab, så hurtigt som det 

kunne lade sig gøre. 

 

 
 

 
 

Mona Carlsen som træner på det nye stadion 
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I 2001 afholdt IK Olympia en runde af Dansk Atletik Forbunds vinterturnering for 

voksne i området omkring Maribo Torv og Søndersø. 

IK-Olympia afholdt DM 10 km. på landevej i foråret 2004 i forbindelse med 

klubbens 100 års jubilæum på en 2 km lang rute med start og mål ved Maribo 

hallerne. Selve 100 årsdagen lørdag den 5. juni blev fejret med en reception og 

festmiddag i hallerne. 

I 2011 blev en runde af region Øst vinterturnering for børn og unge i cross arrangeret 

af IK Olympia i området ved Trekanten. 

I 2011 skete der desuden noget, som formentlig vil have stor betydning for 

udviklingen af atletik på Lolland. Lolland Kommune blev nemlig færdig med at 

renovere Maribo atletik stadion, så der nu fremstår et moderne stadion med 6 

rundbaner og 6 ligeud baner med kunststof samt pladser for de tekniske øvelser.  

Det har bl.a. betydet, at der efterfølgende har været afholdt danske mesterskaber i 

mange kamp og kastemange kamp. Der har desuden også været afholdt østdanske 

mesterskaber i kastemange kamp.  

Hvert år har der været afholdt mindre stævner på stadion, så Olympias 

ungdomsafdeling har kunnet konkurrere uden at skulle køre langt.  

De sidste 4 år har IK Olympia endvidere været ansvarlig for afvikling af Skole-OL 

for 4 – 7 klasser, hvor der hvert år har været ca. 700 elever i alt på stadion de to dage.  

Især kasterne har i de senere år markeret sig stærkt til danske og østdanske 

mesterskaber, hvilket i høj er sket som følge af, at Freddy Holse Pedersen kom til 

klubben som kastetræner.  

Det har bl.a. betydet, at Mathias Jørgensen vandt sølv til DM for seniorer i 2018 i 

vægtkast. Medaljen er den første senior medalje i en teknisk øvelse i klubbens 

historie.  

Efter at udsendelsen af klubbladet sluttede i 1998 blev der i begyndelsen af 2000 

tallet arbejdet med at få en hjemmeside op at stå. Efter en hel del 

begyndervanskeligheder kom den på nettet i 2005 og er i dag udbygget til et flot 

oplysningsværk om klubbens virke og aktiviteter under adressen www.ik-olympia.dk. 

Senere hvor også en facebook gruppe blevet dannet.  

 

Eftersnak om perioden 2000 -2020 af Erik Bohn-Jespersen. 

 

Mange af Olympias medlemmer, der havde været med som konkurrenceløbere i 1980 

og 1990erne, var holdt op i det nye årtusinde. Da Erik Hansen holdt op i 2006, var jeg 

en af de få der stadig deltog i DMerne for veteraner på de lange distancer. Jeg fandt 

frem til 2 jævnaldrende i klubben nemlig Kaj O. Pedersen og Ib Bagge. Vi kunne så 

danne hold i 65 års klassen i perioden 2005 – 2007. 

Året 2006 blev også det år, hvor jeg vandt mit først DM på 10.000 m og 5.000 m på 

bane foruden holdmesterskaberne i cross løb. Holdløbene fortsatte vi med frem til og 
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med 2007. 

Da jeg i 2014 var rykket op i 75års klassen vandt jeg igen DMer fra 4 km cross over 

5000 m og 10.000 m på bane og landevej til halv maraton. Mit sidste mesterskab 

vandt jeg i 2015 på distancen 8 km cross.  

Jørgen Plamboeck var også med til at gøre Olympia kendt i denne periode med sine 

mange mesterskaber i veteranklasserne på 100 m og i  længde og i 3 spring senest her 

i 2020. Dorte Murell og Carsten Borgen og deres børn var godt løbende i det ny 

årtusinde med mange flotte placeringer. 

Min sidste optræden til et mesterskab var i 2019, hvor jeg deltog i Royal Run i 

København sammen med 40.000 andre i et 1o km landevejs løb, som også var et 

mesterskabsløb. Det blev til en anden plads i klassen 80 år.  

En stor tak skal lyde fra os nydende medlemmer til Mona, Erik og Henning og den 

øvrige bestyrelse for deres store indsats for at få det renoverede stadion op at stå i 

2012, men også for deres træner- og ledergerninger her i det nye årtusinde.  

Som Henning skriver i forordet er det også mit håb, at denne lange spændende 

historie bliver læst af mange gamle og nye medlemmer. Jeg håber også, at klubben 

må bestå i mange år endnu og få nye storhedstider.      

 

 
 

Erik Bohn – Jespersen til DM 2004 på Hvidovre Stadion 
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Kasserer og formand Henning Wagner siden 1996. 

 

 

Kilder: 

 

Atletikken i 2 x 40år på Lolland-Falster 12. april 1971. Forbundet LFAFs 40 årsdag. 

Historisk oversigt over Idrætsklubben Olympias 1904 - 1969 

Medlemsbladet ”Olympen” 1982 - 1998 

Bogen DAF 1907-1932 

Bogen DAF 1907 – 2007 

Maribos Lokalhistoriske arkiv 

Carsten Borgens PCer, scrapbøger og billeder 
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