
Mindeord fra CIK’s formand Søren Saugmann: 

Ricard Olsen 12.12.47 - 17.09.2020  

Det er med stor sorg, at jeg må meddele, at Mr. C.I.K. Ricard Olsen er gået bort. Ricard startede i 

C.I.K. i 1961, og han boksede 62 kampe og vandt de første 18 i træk og blev Københavnsk og dansk 

juniormester i 1965.  

Han var med i DaBU OL trup i 1968. Ved et bystævne KBH vs Rom boksede Ricard en så fantastisk 

flot kamp og udboksede Italieneren Rossi og ved aftens banket fik Ricard en æresbevisning af den 

Italienske bokse præsident.  

Efter sin flotte karriere som kampbokser blev Ricard træner i klubben. Han skabte nogle af de bedste 

boksere, som Danmark har haft. Det er ikke muligt at remse alle navnene op. Det var især en stor 

glæde for Ricard at være træner for sin søn Frank Olsen og Mikkel Kessler. Alle som Ricard har 

været trænet for fik et helt specielt for. Ricard kom helt under huden.  

Det er familiens ønske at bisættelsen kun er for familien. Det er kun tilladt (i disse Corona tider) at 

være 20 i kapellet. 

I stedet for blomster er det helt i Ricards ånd, om man sendte et beløb til C.I.K. Bokseafdeling på 

Mobilepay 36808.  

Æret være Ricard Olsens minde. 

 

BILLEDTEKSTER: 

1: Et dårligt foto ….men en god historie: 

I 1966 besøgte Roms byhold København, hvor Sparta, Valby og CIK havde stævne i KB Hallen. 

Den senere legendariske træner Ricard Olsen (th) mødte en stærke italiener Rossi, som han 

udboksede især i 3. omgang. 

Ved aftenens banket fik Ricard af den italienske bokse-præsident spontant overrakt et ærestegn 

for "fin indsats". 

...Den slags sker ikke i dag. 

 

2: Afgørelsen af KM-finalen i 1967: 

Ricard Olsen, CIK, bliver besejret af Helge Andersen, Valby, ved KM i Idrætshuset 1967. - Helge 

begyndte i AK Rolf, men flyttede senere til Valby IK. 

Ricard Olsen er jo senere blevet en legendarisk træner i dansk boksning og CIK i særdeleshed. 

...uanset hvad folk måtte mene, så ER Ricard Olsen altså manden bag Mikkel Kessler og hans 

flotte resultater   

Kampleder: Helge Nielsen, Søborg IF - senere skiftede klubben navn til Gladsaxe BK - der altid har 

været mit store kamplederforbillede. 

 

3: Ricard blev kåret som ”Årets træner 2016” 

 

4: Indtil 2018 var Ricard stadig aktiv som træner, selvom cheftrænergerningen var overgivet til 

sønnen Frank. 

5: Ricard …som alle der kom i klubben, kendte ham. 

 



6: Et fantastisk foto af ”Olsen-banden”. 

Ricard med sin cigar og sine professionelle boksere: Sønnen Frank Olsen, Rudi Markussen, Mads 

Larsen og Mikkel Kessler. 

 

7: I CIK var rygning strengt forbud for alle …dog måtte alle finde sig i, at cheftræner Ricard 

Olsen røg en cigar i pausen mellem de hold, som han dagligt trænede. 

 


