September 2014

Til medlemsklubber, ambassader, kirker og sponsorer

KLUBMEDDELELSE
Indkaldelse til Delegeretforsamling i Interlaken, lørdag 18‘ oktober 2014.
Kære nordiske.
Sommeren er ved at gå på hæld, og vi håber i bestyrelsen, at alle har haft en god tid hvorend
denne er blevet tilbragt og vi ser nu frem til efterårets nordiske aktiviteter. Vi minder om
NCS’s venskabsmøde, der i år afholdes i
Interlaken (BE) i dagene (17’) 18’ til 19’ oktober.
Det detaljerede program for dette venskabsmøde er tidligere blevet fremsendt til modtagere
af KLUBMEDDELELSEN, men kan også konsulteres på NCS’s hjemmeside
(nordiskclubschweiz.ch).
Et par punkter fortjener dog at blive fremhævet ved denne lejlighed: Fredag eftermiddag
bydes på et fakultativt program med en ca. 3 timers vandring til Harder Kulm eller kaffe og
udsigt kan nydes på Harder Kulm. Der kører tandhjulsbane fra Interlaken centrum til dette
skønne udflugtssted. Om aftenen er der fælles spisning i ”Spycher” i Kursaal Interlaken, hvor
der er schweizisk underholdning fra flere regioner.
Lørdag vil de officielle møder finde sted på Hotel Interlaken, Höheweg 74: Disse møder vil
blive indledt af ARENA, hvor Tanja Frieden (på norsk) vil causere over sin professionelle
karriere efter sin guldmedaljesejr som ”Snowboard-Cross Olympic Champion”.
TANJA FRIEDEN
Vize-Europameisterin im Snowboard-Cross 1999
5 Medaillen an den Winter X-Games im Snowboard-Cross) 1999 – 2009
31 Weltcup Podestplätze im ISF- & FIS-Weltcup Snowboard-Cross 1996 – 2010
Snowboard-Cross Olympiasiegerin 2006
Sportlerin des Jahres 2006
Gesamt-Weltcup 2. im Snowboard-Cross 2007

Als ich 1989 erstmals auf einem Snowboard stand, war bald klar, dass ich
diese Leidenschaft nicht so bald wieder loswerden konnte und wollte! 1996
fuhr ich die ersten Weltcup Rennen, damals vor allem in den Alpinen
Disziplinen.
Im Februar 2006 gewann ich an den Olympischen Spielen in Turin die Goldmedaille im
Snowboardcross. Im Januar 2010 in einem Qualifikationslauf eines Weltcuprennens stürze ich:
Die schweren Verletzungen und erfolgreiche 15 Jahre im Spitzensport veranlassten mich, meine
Karriere im Sport zu beenden.
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Als Mentaltrainerin begleite ich nun Sportler/-innen und Menschen aus der Wirtschaft. Die
Natur ist und war für mich immer die Basis meines Tuns und Energielieferant für alle meine
Taten. Somit liegt es für mich auf der Hand, mich für eine intakte Umwelt zu engagieren. Jedoch
kann ich nur schützen, was ich auch wahrnehme! Bewegung im Kopf und im Körper im
Einvernehmen mit der Natur ist, was mich heute bewegt.

DELEGERETFORSAMLINGEN afholdes samme sted, kl. 13.00 med følgende dagsorden:










Velkomst
Beslutning om deltagelse af gæster ved delegeretforsamlingen (§ 12 b)
Godkendelse af dagsorden
Valg af 2 personer til justering af dagens protokol
Godkendelse af protokollen fra årsmødet i Solothurn 2013
Præsidentens årsberetning (§ 13 c)
Kasserens aflæggelse af regnskabet, revisionens beretning og godkendelse
(§13 d)
Venskabsmødet 2015
Eventuelt / forslag fra delegerede, herunder rapport fra mødet
”Generationsskifte” afholdt i Zürich den 13. juni 2014.

Det foreløbige årsregnskab for 2013 vedlægges til orientering.
Vi beder om angivelse på tilmeldingsblanketten, hvilke personer, der vil repræsentere din
klub / forening ved delegeretmødet i henhold til §12b og §12c. Nødvendigvis må også NCS’s
fremtidige økonomiske situation diskuteres; til denne diskussion er vi afhængige af
repræsentanternes værdifulde idéer, forslag og ønsker for fremtiden. Det er klubberne, der
gennem deres repræsentanter danner rammen om NCS’s virken i dag og i fremtiden. Det
skal ved samme lejlighed nævnes, at der i forbindelse med delegeretmødet i 2015 skal
afholdes valg af bestyrelse og revisorer (§12g, §13a), og det henstilles derfor til klubberne, at
man allerede på nuværende tidspunkt gør sig tanker om videreførelse af NCS.
Efter den officielle del følger en byvandring med lokal guide og med et ”Schokoladeshow”.
Aftenen vil byde på middag og underholdning af den svenske folkemusikgruppe
Smörgåsklickarna (www.nyckelharpa.ch) og alment behageligt samvær.
Søndagen starter – traditionen tro – med nordisk gudstjeneste, der vil blive afholdt i
Schlosskapelle i Interlaken. Denne højtidelighed vil blive fulgt af en sejltur på Brienzersøen,
hvorefter der spises middag i Grandhotel Giessbach. Her besøges vandfaldet tillige og
ankomst tilbage i Interlaken (med bus) er berammet til ca. kl. 15.30.
Det er vores håb i bestyrelsen, at dette righoldige program vil motivere mange til at deltage i
dette års venskabsmøde i nordisk samvær.
Med denne hilsen til vore klubber, ambassader, kirker og sponsorer sender bestyrelsen i
Nordisk Club Schweiz sine venligste hilsner med et
PÅ GENSYN I INTERLAKEN
Søren Amdal
Præsident NCS
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