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Bak op om herrerne nu på søndag - i Nyborg
Nyborghallerne vil på søndag den 7. februar kl. 14.00 - 15.30 danne rammen om et meget vigtig opgør for H.C. Odenses herrer. Vi 
anbefaler, at alle med bare lidt interesse for herrehåndbolden i Odense, vil starte bilerne og tage til Nyborg for at bakke vores hold op. 
SUS Nyborg har tabt lidt terræn i sidste kamp, og med en sejr ser det hele pludselig lyst ud for at nå 2. pladsen i rækken for HC Odens-
es bedste herrehold. Vel mødt på søndag. Det er tæt på at kunne kaldes et topbrag i 2. divison - kampen om 2. pladsen. 

TOPOPGØR
I Nyborg - nu på søndag. 
Kom derud og bak os op!

VS

Super tur for HC Odense herrers erhvervsnetværk
Selv om en vigtig brik manglede - nemlig det danske herrelandshold i 
håndbold i seminaler og nale, så blev det en super tur for 
HC Odense herrers erhvervsnetværk til Polen. Turen bød på networking 
og mingling i stor stil, kulinariske oplevelser og elementer indenfor 
det historiske (besøg på Schrindlers fabrikker), samt selvfølgelig 
håndbolhåndbold. Der blev aldrig den store tvivl om at Tyskland ville 
vinde i nalen, men det var et imponerende setup i en 
kæmpe stor hal i Krakow. 

HC Odenses herrer er i fuld gang med arbejdet med at nde nye 
erhvervspartnere. Fokus lige nu er primært at skaffe holdejere og 
alt det praktiske omkring det store sponsorcykelløb i Dalum-
hallernes hal 2 ved den sidste hjemmekamp mod Fredericia den 
10. ap10. april. Her er vi nu nået 15 hold, og vi fortsætter ufortrødent 
med at nde ere, som vil stille et cykelhold og køre penge ind
til fordel for:

BØRNECANCERFONDEN og
HC ODENSE HERRER
Hvis du gerne vil danne et cykelhold, så kontakt Jesper “jas” 
Sørensen, HC Odenses Herrer for at høre nærmere. 
TTlf. 23 30 29 29. 

hcodenseherrer.dk – er et besøg værd
Har du besøgt hjemmesiden? Den begynder at se godt ud.  Hvis du har en prol på facebook så husk også at give vores facebookside 
dit "like", så du kan følge HC Odenses herrer her. 

Med venlig hilsen

HC Odense Herrer
Erhvervsnetværk

Stor succes for HC Odense Herrers erhvervsnetværk. 
Vi bliver især stolte når en af deltagerne - Jesper Fruerlund,
Spar Nord, som er med i mange netværk - skriver sådan her... 
Det er ikke en “hr.-hvem-som-helst”, at vi får den opdatering
fra! Jo bedre oplevelser vi kan give vores netværk, jo lettere 
har vi ved at få ere med i netværket. 


