
 
       

 
Nyhedsbrev nr. 4 – december 2016.  
 
 
Efter en flot afslutning på efteråret, er HCO’s herrer stadig med i 
oprykningsræset til 1. division. Målet er klart. Sejre i resten af kampene 
betyder oprykning til 1. division. Mindre kan måske gøre det. 
Med få dage til jul vil bestyrelse og styregruppe sige tak til sponsorer, 

ledere, trænere, spillere og interesserede HCO’ere og ønske alle en 
god jul og et fantastisk 2017- håndboldår.  

 
 

HCO’s hjemmekampe i anden halvdel 
Bemærk ændringer i forhold til tidligere udsendte 
12.01.17 kl.19.50 HEI  
18.01.17 kl.20.30 Santander Cup mod Otterup 
09.02.17 kl.19.45 GOG  
25.02.17 kl.14.30 Kolding IF   
05.03.17 kl.19.30 AGF 
16.03.17 kl.19.50 Søndersø  
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Netværksmøder 
  
13.01.17 Cafe Kræz 

 10.02.17 TidensKiropraktor 
  10.03.17 Spar Nord 
 07.04.17 ? 

05.05.17 ? 

09.06.17 ?  
       

 
Nye HCO-sponsorer 
HCO byder velkommen til en ny sponsor: 
VVS Expressen fra Dalby som VIP-sponsor.  
 
 

HC Odense ansætter ny sportschef  

Jesper Thaisen stopper som sportschef med udgangen af 2016. Opgaverne i den 

sportslige del af organisationen har været tiltagende år efter år, og Jesper kan ikke 

længere afse den fornødne tid hertil. Jesper vil fortsat være med ombord i 

forretningsudvalget med sport som primært ansvarsområde. 

Nuværende cheftræner Sune Gren er pr. 1. januar 2017 ansat som ny sportschef. 

Sæsonen ud vil Sune fungere som cheftræner for 2. divisionholdet og samtidig 

varetage jobbet som sportschef, med fokus på at ”sætte holdet” til den nye sæson 

2017/18. HC Odense har længe været i dialog med Sune for så vidt fremtiden, og det 

er følgelig med stor tilfredshed, at Sune, med sin viden, kan bidrage til next step i 

bestræbelserne på at ”sætte Odense på håndboldlandkortet”. 

HC Odense sikrer med Sune og Jesper kontinuiteten i den sportslige sektor, og 

fastlæggelse af den fremtidige strategi.  

De er godt i gang med at finde afløseren til cheftrænerjobbet, og hvis alt går som 

forventet vil ny cheftræner blive præsenteret i januar måned. (Kai) 



Tour de Odense 2017 

Planlægningen af årets Tour de Odense den 20. januar 2017 er i fuld gang. 

Rammerne er sat med spinning, mad fra Birk og Conrad, vin fra Skjold Burne, inden 

vi skal se Danmarks sidste kamp i den indledende pulje mod Qatar. 

Foreløbig er 12 holdejere - og flere er på vej - i gang med at samle sponsorer, så vi 

kan slå resultatet fra sidste år. 

Mr. Spinning - Jesper ”JAS” Sørensen vil igen stå i spidsen for den sportslige afvikling 

af arrangementet, så det er i gode hænder. 

Men inden vi kommer så langt, er vi i gang med alle de praktiske detaljer som f.eks. 

skaffe lyd og lys, storskærm, konferencier, spinningcykler samt hjælpere på dagen. 

Arrangementet er et væsentligt grundlag for økonomien i vores håndboldprojekt, så 

kom og støt op. 

Vi ses til årets Tour de Odense. 

Jesper Mogensen. (Tovholder for Tour de Odense) 

 

100 meter på 11,0 sekunder 
Casper Juul Larsen, HCO’s raket på højrefløj, er Fyns hurtigste håndboldspiller. 

Casper er kun cirka halvandet sekund fra verdensrekorden i 100 meter løb. Han har 

alligevel valgt håndboldsporten, og i år valgt HC Odenses herrer som den klub og 

den sportsgren, der skal forsøde hans fritid med gode oplevelser.  

Casper Juul Larsen er 24 år. 172 cm høj og studerer idræt og sundhed på 

Universitetet. På studiet har han her i efteråret fået målt sin 100 meter tid, og har 

tænkt tanken at stille op til fynsmesterskaberne i atletikdisciplinen 100 meter. 

Casper er en forrygende starter, og kunne med lidt tekniktræning hurtigt skære et 

par tiendedele af sin 100 meter tid. 



Caspers personlige mål er ikke atletik, men at udvikle sig som håndboldspiller, at 

blive bedre til at afslutte fra højrefløjen, og at spille i 1. division i sæsonen 2017-18. 

Casper kom inden sæsonstarten til HCO fra Svendborg for at indfri personlige mål, 

og deltage i Odenses ambitiøse projekt, med optimale træningsmuligheder og med 

et fornemt set-up. 

HC Odense har fået opbygget en træningskultur, hvor spillere kan udvikle sig, og 

med mange dygtige spillere i truppen er kampspilniveauet  blevet højere i efterårs- 

månederne. Ifølge Casper Juul Larsen bør det spilmæssige niveau kunne hæves 

endnu mere, mindst 10 procent, siger den hurtige fløjspiller.  

For ham er klubbens mål om oprykning stadig realistisk. Mit eget krav, siger han, er 

mindst top2. Casper Juul Larsen har fra sin raket-rampe på fløjen gjort sit til HCO’s 

nuværende flotte placering som nummer tre med mange hurtige og lette mål, der 

giver ham førstepladsen på holdets topscorerliste. En position som Casper vil 

forbedre med endnu flere scoringer i anden halvdel af sæsonen. 

Af Kai Holm 
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