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Kapitel 1

Livets begyndelse
Det var tæt ved Vesterhavet, og det sås tydeligt, at blæsten fra havet satte
sit præg på landskabet, da der var plantet træer i snorlige rækker med
mellemrum på markerne for at holde på jorden, men mest sås det på, at
disse træer alle hældte mod øst på grund af den barske vestenvind.
I en by, der lå næsten lige langt fra købstæderne Ringkøbing og Holstebro, blev en ny verdensborger født forholdsvis få timer inde i det nye
år, og som den første nyfødte i byen i 1937. Den nye indbygger var mig,
der blev født den 2. januar. Byen hed Ulfborg, og det hedder den stadig
den dag i dag. Måske skulle den ændre navn til Ulvborg, da rovdyret ulven igen er blevet en del af vores dyrefauna i dette årtusinde. Da jeg kom
til verden i den lille familie, var der en mor og en far, og der var også en
storebror. Han hed Werner og var knap fem år ældre end mig. Far var
købmand, og mor hjalp til i forretningen samt sørgede for husholdningen. Jeg blev døbt i Ulfkær Kirke den 16. februar og fik navnet Thomas,
opkaldt efter min farfar.
Jeg nåede ikke at opleve meget af byen, for vi flyttede en del rundt,
da min far overtog forretninger, hvor økonomien skrantede, og derefter
solgte, når de var kommet på fode igen. Mine forældre og bror kom til
byen engang i 1935, og i slutningen af 1937 blev forretningen solgt, og vi
flyttede fra Ulfborg i starten af 1938. Efter sigende havde jeg lige lært at
gå, men byen fik jeg ikke udforsket. Sådan har en stor del af mit liv formet sig, og det beskrives nok bedst ved at fortælle lidt fra min liste over
steder, jeg har boet. På den kan man se, at da jeg flyttede i eget hus, var
jeg 34 år, og det var min bopæl nummer 34. Altså havde jeg i snit boet et
år hvert sted i løbet af mine første 34 leveår. De første elleve måneder af
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mit ægteskab flyttede vi tre gange, så jeg videreførte tydeligvis familiens
gener.
Jeg er vokset op under anden verdenskrig, men mærkede ikke så meget til den, da vi boede i landsbyer eller mindre byer. Jeg havde fodbold
som min fritidsinteresse og vandt min første præmie ved en sommerfest
i den landsby, vi boede i. Jeg fik at vide, at jeg kunne komme på klubbens yngste hold, hvis jeg anskaffede et par fodboldstøvler. Jeg havde
altid trænet i gummistøvler, men mine forældre ville gøre alt for os to
børn, så far rejste med toget til Aarhus og købte et par fodboldstøvler,
og vi vandt turneringen. Jeg har stadig den sølvnål, jeg vandt, da jeg var
otte år. Vi kom senere til at bo i Randers, og jeg blev straks medlem af
Randers Freja, hvor jeg fik rigtig mange gode oplevelser i form af vundne turneringer, kom på udvalgte hold og var tæt på et jysk mesterskab.
Da jeg tog mellem- og realeksamen, var der mange elever i klassen,
som var dygtige til boldspil, og to år i træk blev vi amtsmestre i håndbold. I en sommerferie hos min moster og onkel vandt jeg en sølvske i
et 100-meterløb ved et sommerstævne, så jeg afprøvede altså forskellige
sportsgrene, men fodbold var stadig min foretrukne. I mit attende leveår

Jeg var aktiv i KIF – her i
Ermelundsløbet.
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fik jeg desværre konstateret en lige ryg, og det blev farvel til boldspil.
Jeg blev derfor enig med mig selv om, at hvis jeg løb ligeud, kunne det
ikke gå så galt, så da jeg flyttede til København, meldte jeg mig ind i
Københavns Idræts Forening (KIF), hvor jeg kastede mig over mellemdistanceløbene.
Tre år efter at jeg startede i KIF, kaldte militæret, men jeg holdt træningen nogenlunde ved lige og deltog også i enkelte stævner i soldatertiden. Efter hjemsendelsen kom der igen gang i faste træningstider, og af
mine bedste resultater var tre sejre i streg i Sverige, i Milbergs terrænløb
sammen med Ove Jensen og Jørn Kolind, og så var pokalen for evigt i
klubben. Det samme skete i Posten Stafetten, hvor Ove Schjønning Larsen, Peter Christiansen og jeg var med alle tre år – den fjerde plads på
holdet var henholdsvis Henry Jensen de to første år og Per Tang det sidste år. Dengang var det en stor bedrift at komme på KIF’s bedste hold til
guldstafetten og så vinde den. Det oplevede jeg, og det var stort. Individuelt fik jeg tredjepladser ved forskellige mesterskaber, og den måske
bedste indsats var en andenplads lige efter Georg Olsen (OL-deltager i
Mexico) i et terrænløb. Jeg vandt også en kapgangskonkurrence på fem

Jørn Kolind, mig og Ove Jensen efter sejr i
Milbergs terrænløb i Sverige.
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kilometer, som KIF afholdt i Gentofte – endnu en ny gren inden for sporten for mit vedkommende. Den allerhårdeste konkurrence var dog 40
kilometer kapgang fra Helsingør til Østerbro Stadion. Jeg var fuldstændig færdig, da jeg passerede målstregen, og de næste dage var ikke rare.
Min forholdsvis korte karriere blev stoppet af min erhvervskarriere, da
jeg fik ledende stillinger i erhvervslivet, inden jeg startede egen manufakturforretning på Vigerslevvej i 1964. Lokalet blev hurtigt for lille, og jeg
købte en legetøjsforretning tre numre længere oppe ad vejen, hvor jeg byttede legetøj ud med boligtekstiler. I 1979 flyttede vi igen lokalitet, denne
gang til Hvidovre, hvor Åhavens Messe lå, indtil jeg solgte den i 1997.
To år før jeg blev selvstændig, blev jeg gift og fik to døtre, og i dag har
jeg tre børnebørn.
Det var lige efter soldatertiden, at jeg fik mit første frivillige job, som
Erik Brinck fra KIF skaffede mig, og det udviklede sig til flere opgaver,
men en speciel kedelig tid i KIF’s historie var skyld i, at jeg i dag har
været frivillig i 60 år.
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Kapitel 2

1973 vendte op og ned på alt
I 1973 ramte oliekrisen verden. De olieproducerende lande skruede ned
for blusset og producerede mindre olie, så den blev en mangelvare, og
derved steg prisen. Alle andre end de lande, der hentede olie op af undergrunden, havde oliemangel, og landene og deres indbyggere måtte
tænke kreativt for at få olien til at slå til, hvilket resulterede i, at der blev
indført bilfri weekend i Danmark, befolkningen skruede ned for temperaturen, nogle rum blev helt lukket af, og familien Danmark samlede sig
i færre rum end normalt. Man lod også bilen stå og cyklede på arbejde,
og endnu flere benyttede sig af den kollektive trafik for at spare på de
dyre benzindråber. Det var besværligt, men viste også, at folk var kreative, og på den måde kom de gennem krisen.
Samme år blev også skelsættende for mig på et andet område, for
KIF kom i stormvejr. Da foråret var omme, og sommeren begyndte, var
klubben Danmarks bedste, men det begyndte at ulme, da formanden
for atletikafdelingen, Niels-Christian Bendixen, på Dansk Atletik Forbunds (DAF) årsmøde havde talt for et boykot af Sydafrika på grund
af apartheidpolitikken, og det var ikke aftalt med KIF’s hovedafdeling.
Formand Ruben Hansen ville ikke give sig, så det endte i et grimt opgør.
Ekstraordinære generalforsamlinger betød, at næsten hele eliten forlod
foreningen og startede atletikklubben AK73 og orienteringsklubben
OK73. Det gav dønninger i den danske idrætsverden, at Danmarks ældste atletikforening gik fra at være Danmarks bedste til at være banket
helt tilbage til næsten ingenting. Der kom en ny ledelse i KIF med Knud
Basballe som ny formand, og på et krisemøde udtalte Viggo Larsen:
”Hvis nogen kan få KIF til at blomstre igen, så er Thomas den eneste, der kan
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løfte opgaven – må jeg kontakte ham?” De øvrige bestyrelsesmedlemmer
vidste, hvem jeg var, og han fik et ja. Jeg kendte Viggo særdeles godt, da
jeg også var aktiv i hans afdeling og var i hans bestyrelse. Han spurgte,
om jeg ville komme på Østerbro Stadion et par aftener om ugen for at få
styr på de få atleter, der var blevet tilbage, samt tage godt imod eventuelle nye, hvilket nok ikke ville ske ofte efter den massive pressedækning,
der havde været. Han foreslog mig at være en slags kontaktperson, indtil generalforsamlingen skulle afholdes i atletikafdelingen. Jeg sagde ja
til opgaven, og det skulle vise sig at blive en omvæltning i både mit og
KIF’s liv.
Jeg fremlagde et oplæg til den nye bestyrelse, hvor vi efter fem år
skulle have lige så mange nye medlemmer, som der lige havde forladt
os. Det kostede nogle annoncekroner, men det og resten af mit oplæg
blev vedtaget. Vi startede med en annonce i Østerbro Avis hver uge. Det
viste sig at være en god idé, og vi fik nye medlemmer, ikke så det væltede ind, men der skete noget i den rigtige retning. Især da der kom en
bredskuldret ung mand med sin mor. Det var en russer, der var havnet
i Danmark. Han var hammerkaster og havde været på det talenthold,
hvor man skulle finde de deltagere, der skulle repræsentere USSR ved
de olympiske lege, muligvis allerede små tre år senere, men i hvert fald
i 1980, hvor legene skulle afvikles i Moskva. Det lød fantastisk og var
det også, men han var meget forsigtig og fortalte, at han garanteret blev
overvåget, da man åbenbart ikke forlod et talentcenter af egen fri vilje i
Rusland. Viktor Setnik hed han, og han skaffede maksimumpoint til os,
hver gang han stillede op.
Jeg fik en opringning fra en far, der gerne ville have et møde med mig
sammen med sin datter, som var en af dem, der var blevet i foreningen.
Vi aftalte et møde, som bekræftede mig i, at det, Viggo havde fået mig til
for at hjælpe KIF, virkede. Vi mødtes i KIF’s lokaler, og han fortalte, at
han gerne ville have mig til at finde en træner til sin datter. Hun havde
en træner, der havde ført hende langt, men nu skulle der videreudvik10

les. Mit svar blev, at jeg mente, det var muligt. Det lå nemlig tæt på min
filosofi om, at et talent gennem ungdomsårene bør skifte træner for at
udvikle sig, da der er stor forskel på at træne forskellige alderstrin. Jeg
skulle spore mig ind på, hvem der bedst passede til jobbet, og spurgte
pigen, hvad hendes eget mål var. Svaret kom prompte: ”Jeg vil være den
bedste.” Mit næste spørgsmål var, om det var den bedste i Danmark?
”Nej, den bedste i verden,” lød det hurtige svar. Så vidste jeg nøjagtigt,
hvor jeg var. Vi havde været fuldstændig ærlige over for hinanden, og
jeg gik derfra med en stor opgave og var også lidt chokeret over at have
mødt så ungt et menneske med så klare mål. Pigen var Loa Olafsson,
kun 16 år gammel, som blev en af verdens bedste mellem- og langdistanceløbere.
Da der blev afholdt generalforsamling i atletikafdelingen, var jeg den,
der blev peget på som ny formand, og jeg tog imod opfordringen og ikke
mindst udfordringen. Jeg fik en opringning fra DAF’s formand, Lyhne
Pedersen, der ville høre, hvordan det stod til i KIF. Jeg fortalte, at vi
havde fået en del nye medlemmer, og at vi arbejdede langsigtet på at
få foreningen tilbage som den førende i landet igen. Det glædede ham,
og han spurgte, om vi kunne stille med hold til landsturneringen til foråret, for de var ved at planlægge runderne, så hvis vi trak os, ville de
godt vide det nu. Vi fik en lang snak om emnet, og jeg tænkte grundigt
over de to muligheder, der var, nemlig at vi trak os og skulle starte i 6.
division for mænd og 5. division for kvinder, eller at vi blev og fortsatte
i bedste række for begge hold. Jeg valgte det sidste, da jeg troede, at
det var den hurtigste vej tilbage til den bedste række. Stille spurgte han:
”Kan I stille hold, Thomas, vil du love mig det?” Det lovede jeg, og da første
runde blev afholdt, stillede vi hold. Vi havde fået nye medlemmer, og
nogle af dem kunne vi godt sætte ind sammen med de få, der ikke forlod KIF, samt ikke mindst tidligere elitefolk, der endnu kunne tage en
tørn. Loa Olafsson og Eva Fallesen var støtterne på dameholdet sammen
med Anne-Lise Schjønning, tidligere landsholdsløber. På herresiden var
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russeren Viktor Setnik suveræn og gav maksimumpoint til KIF, og Willy Larsen, tidligere fast mand på landsturneringsholdet, gav endnu et
nap for KIF. Da sidste runde var afviklet, var vi klare bundpropper i
både kvinde- og herredivisionen, men vi kom dog til at præge nogle
discipliner ved de danske mesterskaber, da Loa vandt både på bane og
i terrænet, og fordi vi også havde to andre piger, der klarede sig godt,
vandt de tilmed holdløbet, og sådanne lyspunkter holder humøret og
arbejdslysten oppe.

Loa vender hjem efter at have vundet sølv ved EM for juniorer på 1500-meteren.
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Loa var et helt specielt talent og havde en træningsiver, jeg aldrig havde set tidligere. Jeg havde fornøjelsen af at følge hende, til hun stoppede,
da vi rejste sammen til stævnerne, og der fik jeg også indblik i privatpersonen Loa, som afspejlede nøjagtig det samme, som jeg havde regnet
med, nemlig at hun altid arbejdede på at blive så dygtig som muligt og
allerhelst den bedste. Hun opnåede at løbe 10-kilometeren på verdens
bedste tid nogensinde for en kvinde, en tid, som dog ikke blev officielt
anerkendt, da den var opnået i et løb, hvor kvinder og mænd løb sammen, og de lange løb som 10-kilometer og maraton blev først indført
officielt i firserne. Derfor kunne verdensrekorderne ikke anerkendes.
Loa blev på det internationale plan nummer 2 ved junioreuropamesterskaberne på 1500-meteren, men hendes største sejr var nok Silvesterløbet i Sao Paulo i Brasilien. Jeg var leder for Loa og Dorthe, der lige var
blevet junioreuropamester på 1500-meteren, til et kvalifikationsstævne
i Schweiz. Desuden deltog Kirsten Hansen fra Vejle, så der var tre danskere med i kampen om de to pladser, som gav billet til Brasilien. Loa,
Dorthe og jeg blev indlogeret privat, og vi blev opvartet fantastisk. Det
var os, der bestemte dagenes program, men desværre blev området ramt
af en føn vind natten før løbet, og den påvirkede Loa, som absolut ikke
havde det godt, men hun deltog i pressemødet med sponsorer, skrev
autografer og blev fotograferet med fans om formiddagen før aftenens
konkurrence. Hun var ikke hundrede procent fit, men løb alligevel og
trak suverænt sejren hjem, og overraskende løb Kirsten andenpladsen i
hus. Dorthe havde trappet ned efter EM og var ikke med i kampen om
de to bedste placeringer, der gav adgang til nytårsløbet i Sydamerika.
Senere skulle de to piger til Brasilien, men vi fandt ud af, at der kun
var billet til de to løbere og ikke til en leder. Jeg havde nogle samtaler
med Loas far og fik at vide, at hendes søster, Conny, der var ansat i det
islandske luftfartsselskab, næsten var sikker på, at hun kunne få plads
på et fly, hvor alle sæder ikke var besat. Ganske vist nogle dage efter
pigernes afrejse, men tidligt nok til løbets afvikling. Løbet var specielt
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ved, at det startede lidt i midnat nytårsaften, og løberne kom først i mål i
det nye år. Det var et eftertragtet løb at vinde. Løbet startede og sluttede
i øsende regnvejr, og Loa vandt det overbevisende med en ny rekord for
kvinderne. Jeg var ikke med, men det var fuldstændig ligegyldigt. Loas
sejr var det vigtigste, og Conny gjorde det godt og var en fantastisk støtte
under løbet. Til vores nytårsfest derhjemme var jeg nok lidt fraværende,
og tankerne var ofte i Brasilien. Vi kom selvfølgelig sent i seng, og hen ad
morgenstunden ringede telefonen. Det var Ekstra Bladet, der ville tale
med mig om Loas sejr, da de var blevet underrettet om, at jeg ikke var
med pigerne. Vi fik lavet et interview, selvom jeg var træt, men jeg blev
alligevel glad, for det var journalisten Peter Bagger, der kunne fortælle
om sejren på den anden side af jorden. Loas karriere fik desværre en brat
ende, da et træthedsbrud i foden stoppede hendes videre udvikling.
Min taktik om, at vi ville fastholde vores pladser i første division efter
den fjollede situation med splittelsen af KIF, holdt vand, for der gik ikke
mange år, inden vi bed os fast og senere begyndte at genvinde de trin,
som vi gled ned ad. Det var benhårdt arbejde for alle, både ledere og
aktive. Jeg sad som bestyrelsesmedlem i hovedforeningen qua min formandspost i atletikafdelingen, og jeg blev også valgt som næstformand.
Jeg havde bestyrelsens opbakning til næsten alt, jeg bad om, og det gjorde arbejdet meget nemmere.
Vi havde på ungdomssiden fået et godt samarbejde med en tysk klub
i nærheden af Hamborg, og vi besøgte Friedrichsgabe for at dyste mod
den tyske ungdom. Vi kørte i bus fra Østerbro Stadion, og disse ture for
ungdommen var med til at holde på den og samtidig få flere nye medlemmer i KIF.
I slutningen af 1979 trådte jeg tilbage som formand for atletikafdelingen, og senere meldte jeg mig ind i atletikklubben SNIK efter et par
episoder med en træner i KIF. Jeg havde næsten 25 års medlemskab i
SNIK og opnåede mange danske mesterskaber i min aldersklasse, men
var selvfølgelig stadig medlem i KIF – det er min klub.
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På arbejde i Kuwait og nyt frivilligt job
Der blev ved med at ske meget andet i mit liv end forretning og familie,
og igen var det på den frivillige side. I marts 1980 var jeg i Kuwait med
mit arbejde for at montere nogle elevers værelser på et universitet, og
noget af det første, Bodil, min hustru, sagde til mig, da hun hentede mig
i lufthavnen i Danmark, var, at jeg skulle ringe til min efterfølger i KIF,
når vi kom hjem. Det lød lidt mystisk. Var der problemer i KIF igen? Jeg
ringede Jan René Westh op, og han kunne fortælle, at der på Købehavns
Atletik Forbunds (KAF) repræsentantskabsmøde var problemer mellem
ledelsen og klubberne, og hele bestyrelsen havde igen truet med at trække sig, hvis klubberne ikke rettede ind. Klubberne ville ikke høre denne
sang hver gang og så ikke reagere, for hvis de ikke gjorde noget, kunne
bestyrelsen få deres vilje og gøre, som de plejede. Der var nogle, der
bad om en pause i mødet, og der havde de delegerede fra Arbejdernes
Idræts Klub (AIK), blandt andet Lise Kristiansen og Amy Bengtsson fra
Amager AC, foreslået mig som ny formand. De spurgte, om Jan mente,
det kunne lade sig gøre, for så ville de ringe til mig med det samme, men
Jan kunne fortælle, at jeg sad i Kuwait. De fik derfor hurtigt lavet en plan
og gik tilbage til mødet.
Forsamlingen gik ikke med til bestyrelsens ultimatum, og der blev
valgt en bestyrelse med Jan som formand, med eneste formål at overtale
mig til at blive formand, så det var grunden til, at jeg skulle kontakte
Jan. Jeg var nok lidt tilbageholden, men Jan sagde: ”Jeg hjalp dig, da jeg
stillede op, da du gik af i KIF, for at undgå at en anden kandidat blev valgt, og
da jeg ved, at du også var utilfreds med KAF’s måde at handle på, synes jeg, og
håber sådan, at du siger ja.” De øvrige nyvalgte havde lovet at lave et stort
stykke arbejde for den københavnske atletik sammen med mig, så jeg
sagde ja.
Vi fik et fortræffeligt samarbejde klubberne imellem, og vi holdt til i
AIK’s lokaler på Genforeningspladsen i et kvistværelse. Allerede året
efter stod vi for de danske mesterskaber på Østerbro Stadion. Vi fik en
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god dialog med Sjællands Atletik Forbund (SAF), og vi havde jævnlige
møder mellem formænd og næstformænd i de to forbund. Det var Peter
Nielsen og John Kjeldsen fra SAF og Ole Nielsen og mig, der mødtes og
lavede gode aftaler for bedre forhold for atletikken i hele Danmark. De
danske mesterskaber arrangerede vi sammen med SAF, og det blev en
succes med Vedbæk Garden, der spillede og eksercerede før stævnets
åbning, og fanfare ved alle præmieoverrækkelser.
De danske mesterskaber, som vi afholdt med hjælp fra SAF, gav genlyd i Dansk Atletik Forbund. Så meget, at formanden, Niels Nygaard,
kontaktede mig og spurgte, om jeg ville stå for atletikken ved Ø-legene
på Færøerne i 1989. Det sagde jeg ja til, og John Kjeldsen fra SAF og jeg
tog til Færøerne for at se på forholdene og finde ud af, hvor meget vi
skulle lave, og hvad de selv kunne. Jeg tog John med for at vise, at vi
virkelig mente noget med det samarbejde, der gerne skulle blive endnu
mere styrket.
Ø-legene er et idrætsstævne for mindre øer og en slags olympiske lege
for små ø-samfund. Udover atletik skulle der også afholdes konkurrencer i for eksempel gymnastik, cykelløb, fodbold og håndbold. Det viste
sig, at det ikke var nemt at finde ud af, hvad de selv kunne stå for, da det
på første møde kom frem, at der ikke engang var et atletikstadion, fordi
der ingen atletikklub var på øerne. Til gengæld var der en løber, som var
ret god på maratondistancen. Atletikken og cykelløbet skulle afholdes i
Runavik, og vi fik et møde sat i stand med den færøske arbejdsgruppe
samt kommunen. Der mødte også repræsentanter for fiskerne op, og det
var der en speciel grund til. Da vi kom til etableringen af et atletikstadion, blev der nemlig fremlagt et budget for at anlægge det stadion, der
skulle være legenes hovedstadion, og da man skulle beslutte, om der var
økonomisk mulighed for at bygge et anlæg, som var optimalt, viste det
sig, at man ville blive nødt til at sprænge klipper væk, hvilket ville blive
en dyr omgang. Da beslutningen skulle tages, nikkede fiskerne, og så
blev det besluttet, for et nik betød, at de ville betale. Fiskeriet havde gode
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kår deroppe på dette tidspunkt, så de var en væsentlig faktor i Ø-legene.
Jeg var deroppe otte gange i alt, og det var en fryd at se udviklingen for
hver gang. Se, hvordan de sprængte klipperne væk og fik anlagt et imponerende stadion med redskaber fra det danske firma Sportson.
Til selve legene blev Bodil også inviteret, og legene blev en succes,
bortset fra at det regnede en stor del af dagene, hvor der var konkurrencer, men vores samarbejde med kommune og specielt politiet omkring
maratonløbets afvikling var eksemplarisk. Det var på de godt 42 kilometer på landevejene med mål ved havnen, at der kom mange indbyggere
for at se, om deres lokale helt kunne gøre sig gældende, og han vandt
guldmedaljen. Åbningen af legene var flot med musik, sang, optrædener
og taler, og de lokale hjælpere klarede deres opgave godt takket være
den undervisning, de havde fået af Emanuel Rose, som vi havde sendt
derop et par gange for at lave kurser for dem. Emanuel var en respekteret person i europæisk atletik og var pensioneret generalsekretær i DIF.

Det danske hold klar til at flyve til Le Figaros EF-mesterskab i Cross-løbet.
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Efter at han gik på pension, læste han jura på Københavns Universitet.
Han var samtidig den eneste ikke-jøde, der holdt tale fra talerstolen i
Københavns Synagoge, og det skete efter det tragiske attentat på den
israelske gruppe ved OL i Tyskland i 1972.
Da legene på Færøerne var slut, var der en stor fest, og jeg blev kaldt
på scenen, og vi fik mange rosende ord for vores arbejde. Jeg fik som
lederen af atletikkonkurrencerne en gave, og jeg fik også de første medaljer, der blev lavet i guld, sølv og bronze. Det var ikke medaljer, jeg
havde vundet, men de betød, at jeg fik en anden holdning til det at modtage medaljer, som jeg ikke havde fået for en idrætspræstation, men for
et godt stykke arbejde. Jeg gemmer dem stadig som et kært minde. Da
legene var slut, fik Bodil og jeg to ekstra dage på øerne med bil til rådighed. Inden vores hjemrejse blev vi budt hjem til endnu en færøsk familie
til frokost. Som ekstra gave fik vi en side af en helleflynder med hjem til
Danmark.
Før Ø-legene blev jeg som formand for KAF ringet op af EF-kontoret (i
dag EU) på Strøget i København, da de ønskede et møde. Det drejede sig
om et terrænløb for EF-landenes hovedstæder, der skulle afvikles i Paris
og indgå i Cross du Figaro-løbet i Boulogne-skoven. Cross-løbet blev
afviklet hvert år den tredje weekend i december, og vi var med første
gang i 1983. Henrik Jørgensen blev nummer 2 i EF-løbet, som nærmest
foregik i skybrud, så det var nogle våde og snavsede løbere, jeg modtog
i målområdet. Men et fantastisk løb med mere end 28.000 løbere over de
to dage, og man anslog, at 60.000 tilskuere var mødt op i skoven. Aftenen efter løbet var vi inviteret til gallamiddag på dagbladet Le Figaro.
Michael Rütz fra EF-bladet i Danmark var med hele vejen og var vores
guide i Paris.
Fra det andet år var jeg guide, og efter gallafesten ville drengene hurtigst muligt ud og opleve Paris om aftenen. Champs-Élysées var altid hovedmålet. Et år kom vi forbi nogle parkerede vogne, og i Paris parkerer
man bilerne meget tæt på hinanden. I Kim Birchs dagbog fra turen, som
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blev bragt i Atletik Nyt, står der: ”Nogle af os flyttede nemlig en bil, som var
parkeret, så andre ikke kunne komme ud. Da vi kom forbi, var der tilfældigvis
2 franske ”sild”, som gerne ville have deres bil fri, og de fem ”tyre” fra København og Tåstrup var straks i deres es og løftede elegant Citroen’en væk. Dog
var KAF-formanden så ivrig, at han var ved at flå forskærmen af.” Når man
omtales sådan i et blad skrevet af en af deltagerne, er man accepteret
som leder. Så er de trygge og har tillid til lederens kvalifikationer på det
sportslige område. Og når løbene var overstået, havde vi det da vitterligt
sjovt sammen, og ja, den skærm jeg løftede i, sad lidt løst efterfølgende.
Hvert år var jeg også altid med på løbernes indkøb af julegave til deres
kæreste eller hustru, og det foregik i de store varehuse, primært i damelingeriafdelingen. De havde nemlig fundet ud af, at jeg havde kendskab
til manufakturbranchen.
Tilbage i firserne var befolkningen i Frankrig ikke meget for at tale
andre sprog end fransk, og både da vi ankom og til informationsmødet
blev der kun talt fransk. Det første år sad jeg ved siden af den irske holdleder, og han kunne heldigvis fransk og oversatte for mig. Da jeg kom
hjem, fortalte jeg selvfølgelig løberne om det mere eller mindre komiske
møde, og Bent Poulsen, en af løberne, sagde, at han kunne fransk, så
han ledsagede mig i årene, der fulgte. Det er jo pragtfuldt, når man kan
supplere og hjælpe hinanden.
Samarbejdet mellem os og SAF fortsatte og var en af årsagerne til, at
der kun skulle være et forbund øst og et vest i Danmark, så jyder og fynboer blev til Jysk-Fynsk Atletik Forbund (JFAF), og sjællændere, københavnere og bornholmere blev til Sjællands og Københavns Atletik Forbund (SKAF). Jeg blev den første formand i det nye forbund, og SAF’s
formand, Peter Nielsen, kom ind i DAF’s Eliteudvalg.
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Kapitel 3

Armen blev næsten vredet om
I juli måned 1991 ringede Niels Nygaard, formanden for DAF, da han
ville møde mig, og vi aftalte en eftermiddag hjemme hos os. Bodil havde
købt brød, og jeg lavede kaffen, men da Niels ankom, kørte Bodil. Hun
sagde, at hun ville ud og handle. Niels havde for lang tid siden fortalt bestyrelsen, at han ville trække sig på repræsentantskabsmødet i 1992, og
bestyrelsen spekulerede selvfølgelig på, hvem der kunne komme på tale
som hans efterfølger. Troels Troelsen meldte sig som kandidat, og da
der til næste møde ikke var fremkommet andre emner, blev det foreslået
af forretningsudvalget, at der blev nedsat et ad hoc-udvalg, som skulle
komme med en indstilling til bestyrelsen om, hvem udvalget havde fundet frem til. Udvalget kom til at bestå af Jette Schmidt, Niels-Christian
Bendixen og mig. Vi blev valgt til denne opgave, dels fordi vi alle havde
bred indsigt i dansk atletik, og så fungerede det geografisk godt, da vi
alle tre var fra hovedstadsområdet og derfor nemt kunne mødes.
Udvalget holdt flere møder, og vi havde virkelig mange emner oppe
at vende, og også rigtig mange gode emner. Georg Poulsen fra Dansk
Metal var lige gået af som formand i dette forbund, og vi var alle overbeviste om, at han nu havde tid til fritidssysler og endvidere havde interessen, da han selv var aktiv atletikudøver i sine unge dage. Henvendelsen
var desværre negativ. Georg var beæret, men mente, at han havde nok at
se til. Vi tre var klar over, at Georg ikke havde den brede indsigt i atletik,
som den så ud på det tidspunkt, men vores plan var, at han skulle være
manden, der kunne åbne døre for os, og så skulle forretningsudvalget
udføre en del af de opgaver, der normalt lå på formandens skuldre. Den
dag i dag er jeg overbevist om, at Georg ville have været en rigtig god
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formand for DAF. Andre tidligere aktive blev spurgt, men ingen turde
gå i gang med den store opgave. Vi havde et par emner, som kunne
løfte opgaven, men de sad allerede på så vigtige pladser i forbund eller
klubber, at vi ikke spurgte, da vi var bange for, at dette arbejde i så fald
ville blive smadret, derfor måtte vi efter et stort arbejde vende tilbage til
bestyrelsen og fortælle, at vi ikke havde haft held til at løfte opgaven.
Da Niels Nygaard og jeg sad i vores have en dejlig sommerdag og drak
en kop kaffe, havde han en plan med, som jeg overhovedet ikke havde
forestillet mig. Efter generel snak om dit og dat løftede Niels endelig sløret for besøget. End ikke et jordskælv kunne ændre Niels’ ansigtsudtryk.
Han fortalte, at forretningsudvalget havde drøftet situationen omkring
hans efterfølger og var kommet til den konklusion, at forretningsudvalget godt ville have en modkandidat. Derfor var hans mission at rette en
direkte opfordring til mig om at stille op mod Troels. Det kom helt bag
på mig. Jeg fik gåsehud på armene. Jeg tænkte nok heller ikke helt klart
på det tidspunkt. Jeg kunne ikke tage stilling her og nu, for jeg havde en
forretning, det ikke måtte gå udover, og familien var en endnu vigtigere
brik. Niels forklarede, at de øvrige i forretningsudvalget ville bakke mig
op, og at kontoret med Martin Roald-Arbøl som generalsekretær ville
kunne aflaste på det administrative område. Jeg tænkte, så det knagede.
Der ville blive en del rejser til møder og kongresser, og hvordan ville
det gå på de internationale møder med et andet sprog, men jeg fik at
vide, at det nok ikke var så slemt endda, og at Martin jo altid var med
på disse møder. Jeg var meget overrasket og beæret over opfordringen.
Jeg udbad mig betænkningstid, og vi blev enige om en måned, da det
ville passe med, at Niels var vendt hjem fra VM i atletik. Da Bodil kom
hjem, forklarede jeg om mødet, og hun fortalte, at hun var kørt, fordi
hun havde lugtet lunten og mistænkte Niels’ mission. Kvinder har en
anden intuition end mænd.
Efter at jeg selv var afklaret og havde lyst til at gå i valgkamp, måtte
jeg igen tage en samtale med Bodil om at gå frivilligt ind i en post med
21

en stor arbejdsbyrde. Jeg har uden tvivl også sagt, at det kun var i en
forholdsvis kort periode. Det havde jeg jo sagt før. Dog uden at det blev
en realitet. Bodil var forstående som altid. Jeg meddelte derefter min bestyrelse i SKAF, at jeg gik efter formandsposten i DAF, og fik fuld opbakning. I efteråret blev bestyrelsen i DAF informeret om mit kandidatur,
og så var vi to fra bestyrelsen, som skulle kæmpe om formandsposten.
Der kunne komme andre forslag helt op til selve valget, men det var i
mine øjne usandsynligt, da vi i det nedsatte udvalg havde kulegravet
oplagte emner. Det kunne blive et meget spændende og lige valg. Troels
havde sine støtter vest for Storebælt, og jeg i øst. Der var 20 stemmer fra
hvert distrikt, og derudover havde bestyrelsen syv stemmer. På de to distrikters repræsentantskabsmøder var vi begge til stede som sædvanlig,
men nu fik vi hver nogle minutter til at fortælle om vores planer for forbundet. Der var også andre møder, blandt andet i motionsudvalget og
en ungdomskonference, hvor vi blev hørt. Der var lidt skriveri i bladene,
men ikke så meget som forventet. Spørgsmålet var jo også kun, om det
blev TT eller TT, der blev formand.
Den tredje weekend i januar 1992 havde DAF repræsentantskabsmøde i Idrættens Hus i Brøndby. Jeg havde et lille problem, da Bodils skoleveninde Gyta fejrede sin 50-års fødselsdag netop denne lørdag aften.
Det var lidt ubelejligt, da valget var om søndagen, og lørdag aften efter
dagens møde skulle der lægges strategier, og det kunne jeg jo i så tilfælde ikke deltage i. Men baglandet skal også være i orden, ellers vil ens
indsats blive derefter, derfor besluttede jeg selvfølgelig at tage til fest
lørdag aften.
Troels og jeg holdt nogle møder op til valget, og Troels havde nogle forslag, som vi drøftede. Jeg kunne mærke, han var nervøs, og hans
vejrtrækning var anderledes end normalt, når vi talte sammen. Vi blev
dog enige om, at den af os, der ikke blev valgt til formand, blev indstillet
til næstformandsposten af den anden, og det var hele organisationen
med på. Derudover blev vi enige om en arbejdsfordeling. Troels ville
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