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Licens til at vinde Dan Philipsen Hent PDF I 1971 overraskede Ole Olsen alle ved at blive verdensmester i en
sportsgren, som de færreste havde hørt om. Derefter gik det stærkt. Speedway blev en dansk nationalsport, og

med sin direkte facon skabte Ole Olsen sig et image som den folkekære sportshelt.

Ole Olsen er gjort af den slags stof, som skaber vindere, fordi de har stædigheden og viljen. Det viste sig
allerede fra de tidlige drengeår, men det blev også hurtigt klart, at han ikke er en typisk leder. Ole Olsen er en
holdspiller, der konstant får gode – og mindre gode – ideer, som alle hans nærmeste skal forholde sig til.
Desuden har han en livsfilosofi, Succesens Lov, som han har levet efter i snart 30 år. Og den virker.

Netop fordi Ole Olsen på godt og ondt er gjort af dette stof, rummer hans liv en perlerække af historier, hvor
man det ene øjeblik klasker sig på lårene af grin, det andet øjeblik følger med i åndeløs spænding: Dengang
det første speedwayløb fandt sted i Vojens, hvor politiet blev udkommanderet for at holde styr på publikum,
dengang 13-årige Ole stjal en knallert, dengang han reddede sig selv og seks andre fra at styrte ned med en
lille flyvemaskine, dengang Ulla Olsen traf sin store beslutning om at leve sit liv på sin mands betingelser,
dengang Ole Olsen prøvede amfetamin for at finde ud af, hvorfor de unge kørere slap alle hæmninger,

dengang …

I dette portræt kommer vi tættere på Ole Olsen end nogen sinde før – og får minder om en periode
Danmarkshistorien, hvor medier og sport mister sin uskyld.

"En ærlig bog. Velskrevet med masser af lune og humor ... et forrygende indblik i et af efterkrigstidens største
sportsikoners opståen." – Ib Søby, Jyllands-Posten

"En vidunderlig tur ned ad Memory Lane ... Køb bogen. Læs og nyd den." – Ekstra Bladet

"Fremragende bog." – Berlingske Tidende

 

I 1971 overraskede Ole Olsen alle ved at blive verdensmester i en
sportsgren, som de færreste havde hørt om. Derefter gik det stærkt.
Speedway blev en dansk nationalsport, og med sin direkte facon
skabte Ole Olsen sig et image som den folkekære sportshelt.

Ole Olsen er gjort af den slags stof, som skaber vindere, fordi de har
stædigheden og viljen. Det viste sig allerede fra de tidlige drengeår,
men det blev også hurtigt klart, at han ikke er en typisk leder. Ole
Olsen er en holdspiller, der konstant får gode – og mindre gode –
ideer, som alle hans nærmeste skal forholde sig til. Desuden har han
en livsfilosofi, Succesens Lov, som han har levet efter i snart 30 år.

Og den virker.

Netop fordi Ole Olsen på godt og ondt er gjort af dette stof, rummer
hans liv en perlerække af historier, hvor man det ene øjeblik klasker

sig på lårene af grin, det andet øjeblik følger med i åndeløs
spænding: Dengang det første speedwayløb fandt sted i Vojens, hvor
politiet blev udkommanderet for at holde styr på publikum, dengang
13-årige Ole stjal en knallert, dengang han reddede sig selv og seks



andre fra at styrte ned med en lille flyvemaskine, dengang Ulla Olsen
traf sin store beslutning om at leve sit liv på sin mands betingelser,
dengang Ole Olsen prøvede amfetamin for at finde ud af, hvorfor de

unge kørere slap alle hæmninger, dengang …

I dette portræt kommer vi tættere på Ole Olsen end nogen sinde før –
og får minder om en periode Danmarkshistorien, hvor medier og

sport mister sin uskyld.

"En ærlig bog. Velskrevet med masser af lune og humor ... et
forrygende indblik i et af efterkrigstidens største sportsikoners

opståen." – Ib Søby, Jyllands-Posten

"En vidunderlig tur ned ad Memory Lane ... Køb bogen. Læs og nyd
den." – Ekstra Bladet

"Fremragende bog." – Berlingske Tidende
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