
Sæsonstart med udfordringer 
Sportschefen, Jesper Thaisen har ordet 

5 kampe med et udbytte på 7 point og en placering lige over midten i tabellen, er ikke den start vi 

havde forventet.  

Med en markant forstærket trup til indeværende sæson, har vi indtil nu ikke oplevet holdet forløse 

sit fulde potentiale. De første 5 kampe har været hakkende med tætte kampe mod Søndersø, 

Svendborg og GOG (5 point), et totalt kollaps mod et andet midterhold, AGF, hvor vi tabte med 14 

mål og en godkendt kamp hér i søndags mod JAI. Nu er vi, som bekendt, kun i starten af sæsonen 

og vi må forvente, at holdet langsomt finder en samlet stabilitet, og den enkelte falder ind i sin 

rolle på holdet. 

Vi har angrebet sæsonen mere professionelt end tidligere, idet vi har haft tilknyttet fysisk 

træner/kost vejleder før sommerferien, med henblik på at skabe de bedste rammer for spillerne. 

Ligeledes er de alle blevet udstyret med kort til OBBC, hvor de meget seriøst styrketræner 2-3 

gange om ugen, udover 3 gange haltræning. 

Organisationen omkring holdet er blevet styrket med 2 holdledere, Susanne Madsen og Jess Buhl, 

som arbejder stenhårdt på, at gøre alt omkring gutterne så attraktivt som muligt. Tillige har vi også 

tilknyttet Mentalcoach Mikael Korsgaard, som coacher Sune, Lasse og spillerne i jagten på at 

optimere. Mikael er blevet taget godt imod og det vil hjælpe holdet gennem sæsonen. 

Samlet er det sportslige i en rigtig god udvikling, blandt andet gennem et tæt samarbejde med 3. 

div. holdet og U18. 3. div. har gjort det enestående i de første 5 kampe (10 point og suveræn 

førerplads), og har et højt niveau. For at sæsonen bliver fuldendt skal den munde ud i en 

oprykning til 1. division i marts/april 2017. 

 

 



November bliver afgørende for, om vi for alvor kan spille med om oprykning. Kampe i 

november: 

Søndag, den 6/11  kl. 15.00 hjemme mod Skovbakken  

Søndag, den 13/11 kl. 15.00  ude mod Kolding IF 

Søndag, den 20/11 kl.  15.00  hjemme mod Give 

Søndag, den 27/11 kl.  18.00  ude mod HEI. 

 

Nye sponsorer i HCO herrer regi. 
  
Riwal 
Skjold Burne Vinhandel 
Phønix Tag A/S 

Royal Unibrew/Albani 
 

Sponsordelen hos HC Odense Herrer udvides konstant. Der er mange roser til netværksmøder, 
sponsorture, og vipspisningen inden kampene trækker flere og flere sponsorer og deltagere. 
Til arrangementet søndag den 6.11 - før kampen mod Skovbakken, er der 44 tilmeldte til 
overdådighedsbordet med lækker mad-vine mm. 
Vil du med på en fremtidig succes, kontakt den sponsor-ansvarlige: 

 Salgschef Henrik Helveg. hh@hcodense.dk  mobil  26471282 
  
 

Sidste års succesrige Sponsorcykelløb trædes i år i gang den 20/1 i Dalumhallen.  

Vi vil gerne have alle sponsorer til at være aktive ambassadører og samle penge ind til formålet 
blandt deres leverandører, eller "erhvervskammerater". Kontakt Henrik Helveg for nærmere info. 
 

Hjemmesiden. hcodenseherrer.dk, følg også HCO herrer på 
facebooksiden. 
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Nyt fra erhvervsnetværket. 

Samarbejdspartnerne i HCO Herrer er automatisk medlemmer af vort erhvervsnetværk, som 

mødes den 2. fredag i hver måned (bortset fra juli og august). 

 

Formålet med møderne er at styrke forretningsforbindelserne imellem samarbejdspartnerne. 

Møderne er præget af gensidig respekt. De afholdes på skift hos de samarbejdspartnere, som 

byder ind på værtsopgaven. Mødefrekvensen er stigende, og i indeværende år har antallet af 

deltagere ligget på omkring 25  pr. gang. 

Mødeplanen for resten af året ser således ud: 

11.11.16: CFR Hospitaler 

09.12.16: Expuri v/Carsten Gjørtsvang 

 

Venlig hilsen   

HC Odense Herrehåndbold A/S 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

 


