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Den nye sæson nærmer sig 

Af Michael Hansen 

Den længeventede spiller -og 
trænerpræsentation foregik i øl-fyldte 
omgivelser på Albani-Bryggerierne i Odense. 
Spillerne får dog ikke meget tid til at nyde de 
gyldne dråber, hvis klubbens ambition om 
oprykning til 1.division skal indfries. 

I år skal det være. HC Odense har henover 
sommeren gennemgået en forvandling med 
spritnyt trænerteam, ny sportschef og ikke 
mindst mange nye spillere. Det skal kulminere 
med en oprykning, når sæsonen er ovre. 

Der var mange nye og ukendte ansigter i den 
16-mandstrup som den nye sportschef Sune 
Gren og den nyudnævnte cheftræner Martin 
Hjortshøj, præsenterede for sponsorerne 
denne torsdag aften på Albani-Bryggerierne. 
De mange nye spillere skal være med til at 
sikre den oprykning til 1 division, som HC 
Odense har sukket efter, at oprykningsspillet 
glippede med mindst mulig margin i sidste 
sæson.  

Denne ambition deler cheftræner Martin 
Hjortshøj også, som mødte sponsorerne for 
første gang.  

-Forventningen til sæsonen er, at når sæsonen 
er omme, så vil vi gerne være et 
1.divisionshold, fortæller cheftræner Martin 
Hjortshøj, mens sponsorerne rundt omkring i 
lokalet nikker og smiler veltilfreds ved den 
bekendtgørelse. 

 

De mange nye spillere skal dog lige finde 
hinanden og få nogle aftaler på plads inden 
sæsonstarten mod Skovbakken om tre uger. 
Netop IK Skovbakken bliver en af 
nøglekampene i den kommende sæson, hvis 
man spørger cheftræner Martin Hjortshøj. 

-Vi er mange nye spillere i truppen i år, og lige 
nu arbejder vi hårdt på at få nogle 
automatismer på plads i vores spil. Det har vi 
tre uger til at få styr på inden første kamp, 
som er imod IK Skovbakken, som er en af de 
andre oprykningskandidater i denne her 
sæson, fortæller Martin Hjortshøj. 

Det skal blive spændende at se om det 
lykkedes at rykke op i år. Martin og gutterne 
vil gøre alt, hvad de kan for det. 

HC Odense spiller første kamp i sæsonen 
søndag den 24. september mod IK 
Skovbakken. Kampen bliver spillet på 
hjemmebane i Dalumhallen. 

 

Netværksmøder 

Husk netværksmødet nu på fredag hos Focus 
Advokater, Englandsgade 25, Odense C kl. 
7.15 – 9.00. Temaet er ”Den nye EU 
Persondataforordning”. 



 
 
 

Næste netværksmøder er herefter hos VVS 
Ekspressen i Dalby fredag den 13. oktober. 

Den 10.november besøger vi Copper Box.  

Sidste netværksmøde i år bliver den 
8.december. Vært er ikke aftalt endnu. 

Invitationer bliver udsendt særskilt. 

 

Events 

21-22.oktober Netværksseminar i København 
(invitation udsendes særskilt) 

26.januar 2018 Tour de Odense – nærmere 
information kommer senere. 

25-28.maj 2018 Netværksseminar i Køln 
(invitation udsendes senere) 

 

Kampprogram: 

Der er ved at blive lagt sidste hånd på 
sæsonens kampprogram og det vil være 
tilgængeligt på hjemmesiden snarest muligt. 

Sæt dog allerede kryds ved 24. september kl. 
14.00 hvor vi spiller i Dalumhallen mod IK 
Skovbakken. 

 


