
Før sæsonen satte HC Odense sig et ambitiøst mål. De ville i første 

division, og alle konkurrenter og eksperter pegede på de orange, når 

favoritværdigheden skulle placeres. Holdet var ligeglade og leverede 

under det enorme pres, og sikrede sig fredag aften klubbens største triumf 

i form af oprykningen til landets næstbedste række. 

 

Jublen var kolossal, efter sæsonens store mål var blevet indfriet. Foto: Søren Borg  

Af Michael Hansen 

Hele holdets triumf ville være en passende betegnelse for den oprykning, 

som skete fredag aften. Sæsonen igennem har alle bidraget til den fælles 

kasse, som endte ud med en oprykning til første division. 

Champagnen var lagt på køl og blev fortjent poppet efter endnu en sejr. 

Denne gang var det Svendborg, som fik ørerne i den velsmurte HC Odense 

maskine. Kampen var et studie ud i flot håndboldspil og hurtigt kontraspil. 

Kampen var reelt set afgjort efter 10 minutter, hvor de orange førte med 

hele 7-0. Den nye lystavle viste 26-19, da kampen var forbi og festen 

kunne begynde.  

Oprykningen har ligget og luret i horisonten i et pænt stykke tid, men den 

er blevet nedtonet af både spillere og staben tæt på holdet. Den skulle 

være stensikker før man måtte ønske tillykke, og før festen kunne starte, 

derfor var det passende, at gutterne kunne sikre sig den direkte 

oprykning foran egne fans.  

Den orange hær. Sådan kan defensiven i HC Odense beskrives. Den har 

været som et uindtageligt fort, hvor modstanderne gang på gang har 

løbet panden mod muren i det hårde HC Odense forsvar. De skud, som 

gik igennem forsvarsmuren, blev lukket effektivt ned af HC Odenses 

keepere, Loke Brasen og Kasper Kousholt. 

En solid præstation af alle. Som den kære cheftræner, Martin Hjortshøj 

sagde i sin takketale i går. Så skal der herfra også lyde en kolossal tak til 

det professionelle setup, som har gennemsyret klubben i de sidste mange 

år. Den oprykning kunne ikke være sket uden jer. 

Job well done. HC Odense bragede i 1. Division 



Nå, men måske man skulle til at slutte. Jeg har dog lige to pointer mere, 

så skal I nok få fred. 

Sommer, sommer og sol, HC Odense skal i første division. Det er nu 

ganske sikkert, at HC Odense skal spille i første division næste år. Det har 

været en fornøjelse at se, hvordan gutterne har lagt gradvist mere og 

mere på i alle facetter af spillet.  

 

Et stort tillykke skal, der på falderebet lyde til alle interessenter omkring 

holdet. Vi mangler endnu en lille håndfuld kampe, og mon ikke, at 

drengene gerne vil slutte ordentligt af. Vi glæder os til flere 

gåsehudsoplevelser. 

 

 

Et meget glad hold, med cheftræner Martin Hjortshøj i spidsen. Foto: Søren Borg  

 


