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Odenses bedste herrehold er godt i gang med 

at gøre sig klar til den svære første sæson i 1. 

Division. 

I den forbindelse har vi mødt cheftræner 

Martin Hjortshøj, som forklarer:  

”Vores forberedelse har indtil videre været 

tilfredsstillende. Spillerne udstråler generelt 

stor motivation, og en høj grad af 

ærgerrighed.  

Vores præstationer i træningskampene har 

givet os blod på tanden, men også en 

bevidsthed om, hvad det kommer til at kræve 

af os i sæsonen for at kunne være med.  

Vi glæder os over, at der endnu er tre uger til 

turneringsstart – 3 uger til at stille os endnu 

bedre i bestræbelserne på at kunne etablere 

os i 1. Division.  

Vi går ydmygt ind til den kommende sæson, 

og glæder os til at se publikum, sponsorer og 

interessenter til alle vores kampe”, slutter 

Marting Hjortshøj. 

”Det har været en fornøjelse at følge vores to 

hold i deres forberedelser til den kommende 

sæson”, supplerer sportschef Sune Gren.  

”1. divisionstruppen har virkelig gået til stålet, 

en god træningslejr i Tønder sammen med en 

masse gode træningspas og træningskampe, 

har rykket den nye trup tættere sammen og 

skabt fundamentet for den kommende sæson. 

Jeg er ikke i tvivl om, at vi går en svær, men 

også spændende sæson i møde, og jeg er helt 

sikker på at teamet omkring holdet og 

spillerne holder fast i det gode fundament fra 

sidste sæson”, fortsætter Sune Gren.  

”Vi tager en kamp af gangen og det er med til, 

at vi kan sikre os en fornuftig sæson i 

rækken”. 

 

 

Drengene på 3. Divisionsholdet er ligeledes 

godt i gang med deres opstart.  

Det er blevet til snævre nederlag mod hold fra 

2. Division, men Thomas ”TP” Pedersen og 

gutterne leverer virkelig godt og sammen er 

de ved at finde det fælles fodslag, som skal 

give dem en super sæson i 3. Division. 

 

HC Odense Herrer og Svane Køkkenet bød 

indenfor. 

Onsdag aften præsenterede HC Odense 

Herrer truppen, som i den kommende sæson 

skal konsolidere sig i den første sæson i 1. 

division. 

Svane Køkkenet lagde lokaler til, hvor 80 

sponsorer, ledere og andre interessenter var 

budt indenfor til en let anretning, og ikke 

mindst en præsentation af det hold, som i den 

kommende sæson, skal sikre, at der også i 

sæsonen 2019-20 spilles 1. divisions håndbold 

i Odense. 



 
 

 

Som i den forgangene sæson, hvor oprykning 

var en realitet allerede i 4. sidste spillerunde, 

er det igen Cheftræner Martin Hjortshøj, som 

skal styre tropperne i samarbejde med 

assistenttræner Jesper Thaisen.  

De to herrer kan glæde sig over en stort set 

intakt trup fra sidste sæson. Kun 2 spillere har 

forladt truppen i forhold til det hold, som 

sikrede oprykningen. Den kontinuitet der er i 

truppen, sammenholdt med de nye spillere, 

der er kommet ind, skal skabe stabilitet på 

holdet fra første kamp. 

Nye spillere, som tilskuerne kan se frem til i 

den kommende sæson: 

Bagspillerne Andreas Nørgaard Madsen og 

Lasse Weber Rosendahl. Andreas skal bidrage 

med sin rutine fra både Ribe-Esbjerg HH og 

Fredericia HK, hvor det er blevet til mange 

kampe på højere niveau end det HCO indtil nu 

har spillet på. Lasse er en ung talentfuld 

bagspiller, skolet på Sydfyn i GOG, Lasse har 

haft enkelte indhop på ligaholdet i sidste 

sæson, og har i dagligdagen været vant til at 

træne med de bedste. Vi er sikre på, at Lasse 

med sit talent vil løfte holdet yderligere. 

På fløjene har vi udvidet truppen med 

Christopher Adolphsen, som skal udfylde 

pladsen på højrefløj sammen med Mikkel 

Søby. Christopher er kommet til fra Svendborg 

Håndboldklub, og har inden da brugt tiden i 

Kolding.  

 

Fra venstre sportschef Sune Gren, Mikkel Søby og Christopher 

Adolphsen 

I den modsatte side af banen har Morten 

Glasius fået support af Nicklas Thyssen, som 

er kommet til fra TM Tønders liganedrykkere. 

Specielt i foråret så vi meget til Nicklas i 

ligaen, og vi er sikre på, at han kommer til at 

udvikle sig endnu mere i HC Odense i den 

kommende sæson. 

 

Fra venstre Sune Gren, Morten Glasius og Niclas Thyssen 

På stregpositionen har vi fået tilgang af 

Frederik Rosager Dinsen, som tidligere har 

optrådt i fynsk håndbold, for SUS Nyborg. 

Frederik er tilbage på fuldt niveau efter en 

knæskade, som han pådrog sig i sin sidste 

kamp for den Svenske ligaklub HIF Karlskrona 

med Ulf Schefvert som træner. Frederik skal 

med sin rutine fra Svensk håndbold være med 

til at styrke vores defensiv endnu mere. 

Sidste nye spiller er keeper Mathias Høyer 

Mosel. Endnu en tidligere ligaspiller fra TM 

Tønder. Mathias skal sammen med Loke 



 
 
Brasen, tidligere Skjern, vogte det 

Odenseanske mål. Inden turen gik til det 

sønderjyske spillede Mathias i flere år i GOG. 

 

Fra venstre Sune Gren, Loke Brasen og Mathias Mosel 

Sportschef Sune Gren: ”Jeg er meget tilfreds 

med den trup det er lykkedes at 

sammensætte og i lighed med de to trænere, 

så er der stor tro på, at det skal lykkes holdet 

at sikre sig overlevelse i 1. div.  

Men vi er meget bevidste om at det bliver 

markant hårdere end i sidste sæson, og vi går 

meget ydmygt til værks.  

Allerede i sidste sæson trænede holdet i hal 4 

gange om ugen, kombineret med 2-3 gange 

fysisk træning i OBBC, og er derfor, 

træningsmæssigt, gearet til 1. division”. 

HC Odense Herrer starter sæsonen med en 

vanskelig udekamp mod Team Sydhavsøerne, 

søndag 9. september, hvor 1.500 tilskuere vil 

byde ny oprykkerne velkommen. HC Odense 

Herrer tabte til netop TSØ efter omkamp i 

1/16 finalen i Santander Cup i maj måned. 

 

 

 

 

 

Netværksmøder 

De kommende netværksmøder er planlagt 

som følger: 

14.09.18: De Frie Forsikringsmæglere er vært, 

temaet er LinkedIn. Afholdes på Privaten, 

Jernbanegade 3, Odense. 

12.10.18: JyskFynske Medier, teamet er 

Erhvervs Speed-dating. 

 

Events 2018/2019: 

10.01.19 – Indlandsseminar - Invitation 

udsendes separat. 

25.01.19 – Tour de Odense 

 

Kommende kampe:  

09. September - Ude mod Team Sydhavsøerne 

15. September – Hjemme mod HØJ Elite 

23. September – Hjemme mod Stoholm 

29. September – Ude mod Frederikshavn 

Du kan se det komplette kampprogram på 

vores hjemmeside. Det finder du vi dette LINK 

 

 

 

HC Odense Herrer  

 

                              

http://hcodenseherrer.dk/

