Mindeord om Jørgen Krog
Det er med sorg, at Dansk Styrkeløft Forbund erfarer, at Jørgen Krog er afgået ved døden.
Jørgen har været en betydningsfuld person for DSF igennem en lang årrække.
Jørgen var allerede meget tidligt i DSF's historie med i bestyrelse og diverse udvalg under
forbundet. I mange år fungerede Jørgen som en kompetent sekretær i bestyrelsen, og ikke
mindst antidopingarbejdet havde hans store interesse. Jørgen deltog også i Team
Danmarks lederakademikursus, som han bestod med et flot resultat. Han havde god brug
for denne viden i sit virke for DSF og de klubber, han fik etableret. Jørgen var også en
fortrinlig dommer i styrkeløft, og var der problemer med at finde tilstrækkeligt mange
dommere, var han altid beredvillig. Endelig skal vi heller ikke glemme, at Jørgen var en
habil styrkeløfter, som deltog i mange konkurrencer i både ind- og udland.
Jørgen havde rige evner inden for iværksætteri og igangsættelse af nye foreninger, som
trivedes under hans ledelse. Det seneste eksempel er naturligvis klubben i Videbæk, som
er en forening, der ikke mangler noget. Her stoppede Jørgen som formand for ikke så
længe siden, men sikrede en god arvefølge i klubben. Klubben i Videbæk har under
Jørgens formandsperiode afholdt rigtigt mange stævner, hvilket forbundet er taknemmeligt
for. Jørgen Krog var æresmedlem i Videbæk Styrkesport.
I de senere år var Jørgen meget interesseret i bygning af modelskibe; ja, avisen omtalte
det på et tidspunkt. som om han havde et helt skibsværft. Også fotografering og kreativt
arbejde med computeren havde Jørgens store interesse.
Jørgen var idealistisk og kæmpede for sine ideer.
Vi kommer til at savne Jørgen både som person og for hans arbejde for DSF, og vores
tanker går til hans familie og Gerda Green. Da Jørgen mødte hende, flyttede han fra Faxe
i 2006. Jørgen blev 68 år.
Æret være Jørgen Krogs minde.
På DSF's vegne
Klaus Brostrøm

