
 

Odense, den 28. november 2014. 

Håndboldfesten  

Vi har med Håndboldfesten afviklet den 20.11 forsøgt 

at revitalisere og genskabe interessen for 

herrehåndbold i Odense, og selv om der var mange på 

lægterne, havde vi regnet med større 

tilskuerinteresse. Uanset dette kom vi godt i mål med 

de mange aktiviteter og en god match 

 

Morten Ankerdal var en suveræn konferencier. Her 

interviewer han Michael Knudsen. 

Det sportslige resultat af cykelløbet blev: 

Sponsorcykelløbet blevet vundet af Team Dansø. 

Rytterne var cheftræner Sune Gren og nytilkomne 

Christoffer Werenberg. Og så hører det med at Sune 

Gren’s far og bror er identiske med 

forsikringsmæglerfirmaet Dansø og at Christoffer 

Werenbergs far driver Møbelhuset Werenberg. På en 

yderst velfortjent 2. plads kom Kim og Gert Seir. Begge 

tidligere divisionsspillere for Tarup Pårup. Gert er i dag 

HCO Herrers fysioterapeut og Kim er manden bag de 

flotte kampprogrammer. Der skal også være en stor 

ros til Marie og Julie fra DHG’s elitehold for en super 

indsats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Knudsen er vendt hjem efter 10 år i tysk 

håndbold, så HCO spillerne (2 stk!) skulle bruge alle 

kræfter for at stoppe ham. 

 

TV2Fyn sendte direkte fra Håndboldfesten 

Håndboldfesten blev transmitteret direkte fra 

Dalumhallerne. Her er et link til udsendelsen:  

http://www.tv2fyn.dk/article/489071?autoplay=1&vid

eo_id=78098  

 

Status på sæsonen indtil nu og status på truppen i 

HCO. 

Så er vi på vej ind i december måned, og det er tid til 

at gøre status på sæsonen indtil nu. 

http://www.tv2fyn.dk/article/489071?autoplay=1&video_id=78098
http://www.tv2fyn.dk/article/489071?autoplay=1&video_id=78098


Efter en start på sæsonen, som bød på nederlag til 

HEI, uafgjort mod Skanderborg, sejr over det 

ubetingede bundhold fra Team Vestfyn og nederlag 

ude mod Svendborg, er vi nu for alvor ved at finde 

vores fundament. 

De sidste kampe har kastet sejre af sig mod gode hold 

som Give og GOG2, uafgjort i Silkeborg efter en kamp, 

hvor vi var bagud med 4 mål med 3:30 igen, og en 

sikker sejr over Skovbakken 2. 

Pointene er vi selvfølgelig rigtig glade for. Aktuelt 

placerer de os på en delt 2. plads, men vigtigst er den 

måde pointene er kommet i hus på. Vi har ikke altid 

spillet det bedste håndbold, men vi har konstant 

fightet for tingene og hinanden.  

Da vi startede sæsonen med en del træningskampe, 

havde vi en tendens til at slå op i banen hvis tingene 

gik os imod. Nu har vi i stedet fået skabt en kultur hvor 

vi fighter for hinanden i samtlige 60 minutter, og 

selvom tingene kan se rigtig sorte ud, så bliver vi ved. 

Den coolness og vindermentalitet, som drengene 

udstråler, er point værd! Det er en fornøjelse at have 

med en flok spillere at gøre som træner hårdt for 

tingene og ikke mindst hver eneste kamp yder det 

maksimale for at få pointene med i den ”Orange 

boks”. 

Det hårde arbejde og den indstilling drengene viser i 

kamp, det giver genlyd i håndboldverdenen. Det 

betyder også, at vi nu er 24-26 spillere til træning, og 

der er kommet en del nye til i den sidste periode. 

Seneste skud på stammen er Rasmus Nissen, som har 

fået håndboldlysten tilbage og Lasse Kok Hansen fra 

SUS Nyborgs 1. divisions hold. Spillere som helt 

naturligt er med til at skabe konkurrence i den daglige 

træning, og samtidig har det givet mig et 

luksusproblem når jeg skal udtage mit hold. For der er 

mange som fortjener at være blandt de 12 mand som 

skal spille kampene i 2. division. 

 

På skadeslisten har vi lige nu Lucas Bannerholdt, som 

var uheldig under et spring på idrætsstudiet. Vi håber 

dog Lucas snart er tilbage. Derudover er Martin 

Bækhøj en smule ramt, dog ikke mere end at han 

stadig kan spille med. 

Fynsserieholdet er ligeledes kommet rigtig fint fra 

start, seneste med en 10 måls sejr i Otterup. De unge 

knægte viser med deres bedre form oftest hvor 

pointene skal hen, når kampen kommer ind i det 

sidste kvarter. Fra Fynsserien har vi kun Martin Maag, 

som desværre er ude resten af sæsonen med et 

overrevet korsbånd. 

Sune Gren – træner herrer 2. div.  

 

Dagens gang på fynsserieholdet 
 
Efter en lidt blandet opstart, er vi ved at komme på 
det rigtige spor. Holdet består af ca. 12-13 spillere, 
hvoraf 3-4 af dem er spillere som vi kan og vil bruge 
både på 1. og 2. holdet. 

Holdet består af spillere, som har erfaring på højere 
niveau, samt nyoprykkede seniorer. Dette giver en 
spændende dagligdag, hvor samspillet kommer i 
første række. 

Vi lagde ud med at tabe den første kamp, da vi 
desværre brugte en spiller fra 1. holdet. Disse måtte 
ikke spille første runde på 2. holdet. Derefter har vi 
vundet nogle kampe, men tabte her i sidste uge til 
Stjernen. Det er et godkendt resultat. 

Den store opgave bliver at få holdet spillet sammen, 
hvis skader på 1. holdet kan undgås. Holdets 
sammensætning kan give udfordringer på nogle af 
pladserne. I kampen mod Stjernen blev vi efter 20 
minutter ramt af en skade, og dermed satte vi vores 
bagspillere under stort pres. Denne udfordring fik vi 
ikke løst i denne kamp. Det skal her siges, at alle 



kæmpede en brav kamp, og havde heldet været med 
os kunne vi måske have hevet en uafgjort hjem. 

Fremadrettet skal vi have holdet spillet mere sammen, 
tomands-aftalerne skal opbygges. Derudover skal vi 
arbejde mere med tempo i spillet. Dette vil ske i form 
af spil træning mod U18 holdet, og samspillet når der 
trænes mod 2. div.  

Målsætningen er helt klar - holdet skal op i 3. div. 
Dette ser også realistisk ud, hvis skader kan undgås. 
Derudover er det vigtigt at vi får sat nogle delmål, der 
kan ses på den korte bane. Disse delmål er noget af 
det næste, som vi kommer til at arbejde med udenfor 
banen, da jeg har en holdning til, at en fælles enighed 
skaber de bedste resultater.   

Jeg ser personligt frem mod de næste måneder, hvor 
vi gerne skal se en klar fremgang på mange parametre. 
Dette bliver en spændende proces, og jeg håber at alle 
som læser dette nyhedsbrev, vil følge holdet og bakke 
op om omkring de temaer, som vi har under 
opbygning. 

Kim Jensen – træner  herre fynsserie 

 

Endnu en sejr efter flot comeback.  

 

Drengene fra HC Odense vandt i søndags en smal 1-

målssejr over et talentfuldt og hurtigt spillende GOG-

mandskab. Cifrene blev 31-32 efter 19-16 ved pausen. 

Kampen blev spillet  i et hæsblæsende tempo, hvor de 

unge GOG'ere lagde ud med godt spil og havde 

føringer langt ind i 2. halvleg. Herefter skiftede 

kampen karakter, og pludselig havde HCO-drengene 

etableret en smal 2-målsføring. Mod slutningen blev 

det igen tæt, hvor HCO med 15 sekunder igen havde 

en 1-målsføring. GOG havde muligheden for at 

udligne, men drengene lukkede af og kunne 

efterfølgende juble over sejren.  

 

En kæmpe holdindsats banede vejen for sejren, hvor 

alle bød ind. Stor tak til alle, som var med til at drive 

drengene frem til sejr. 

 

Spændende opgør i toppen af 2. division. 

På søndag møder vi Kolding IF 2 kl. 16.00 i 

Dalumhallerne. 

Sidste kamp inden juleferien spilles torsdag den 11/12 

kl. 19.30 mod Otterup – også i Dalumhallerne.  

 

 
 
HC Odense forstærkes med Lasse Kok Hansen fra 
SUS-Nyborg 
 
Lasse Kok Hansen har efter længere tids moden 
overvejelse valgt at forlade barndomsklubben SUS-
Nyborg i 1. divison til fordel for HC Odense i 2. 
division.  
”Jeg har længe været kørt ”håndboldtræt” og er 
kommet til den konklusion, at det bedste for mig er at  
 
komme til en anden klub og få ny inspiration. Her var 
valget af HC Odenses projekt nærliggende for mig”, 
siger Lasse Kok Hansen.  
Cheftræner Sune Gren ser Lasse Kok Hansen som en 

kærkommmen forstærkning med sin skudstyrke og 

erfaring fra 1. division. ”Lasse er faldet hurtigt til både 

på og udenfor banen”, udtaler Sune Gren. Han 

forventes at være spillerettiget i lokalopgøret mod 

Otterup hjemme i hulen i Dalumhallen torsdag, den 

11. december. 

 
Nye sponsorer 

En række nye sponsorer og samarbejdspartnere har 

meldte sig under fanen i forbindelse med 

Håndboldfesten: AV Center, Dansø forsikringsmægler, 

Palfinger, Middelfart Sparekasse, Riwal, VW Tønder. 



Champions League i Kiel 

Til foråret arrangeres sponsortur til Kiel, ligesom vi vil 

tilbyde busture og kør-selv-ture til Kiel. Dato kendes 

ikke endnu, men det vil sandsynligvis blive til 1/8 dels 

finalerne. 

 

Kommende netværksmøder 

Fredag den 12. december – Dagens vært er Jansson 

Kommunikation. 

 

 
 

Fredag den 9. januar – Danske Bank  

Torsdag den 19. februar – Comfort Tours 

 

 
 

Næste Netsøg netværksmøder 

 

Netsøg har næste møde fredag den 5. december og 

man er velkommen som gæst, hvis man kontakter 

ng@hcodense.dk eller mj@hcodense.dk 

Vi er pt. 17 virksomheder tilmeldt, og når vi når 25, 

begynder vi at kigge på at starte netvæksgruppe nr. 2 

op. Der står allerede flere på venteliste til denne på 

grund af brancheeksklusivitet. 

Møderne er gode og skarpe og fra virksomhederne 

deltager gode netværkspersoner med mange input, og 

der er god forretning mellem hinandens netværk . 

Med sportslig hilsen  

HC Odense Herrehåndbold ApS  
 
Styregruppen 
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