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HCO siger tak for et fantastisk medrivende og 

festlig Tour de Odense og mange tak for jeres 

opbakning. 

Vores traditionsrige sponsorcykelløb Tour de 

Odense blev endnu engang gennemført og de 

14 meget forskellige hold, lige fra en mand til 

et helt hold, trådte godt i pedalerne for at få 

så mange penge hjem til klubben som muligt.  

I alt tilbagelagde de 14 hold 585.4 km på en 

time, hvilket svarer til to hårde etaper i Tour 

de France. Og holdene gjorde det vel at 

mærke på blot en time! 

Selvom der var lidt knas med lyden i starten, 

så overskygges det fuldt ud af den helt 

fantastisk stemning, som alle i salen skabte og 

der var høj latter, der blev joket og hygget 

med kunder, leverandører og kolleger hele 

vejen rundt. 

Og symptomatisk for spillerne fra HCO 

Odense og det spil vi ser på håndboldbanen, 

så trak de fra hele feltet og tilbagelagde i alt 

45,5 km. De blev stærkt forfulgt af Avanti IT – 

Riwal, som kørte sig ind på en flot 2.plads med 

blot 200 meter færre. 3.pladsen tog Skjold 

Burne sig af med 44,4 km. 

Et stort tillykke til alle holdene for den store 

indsats samt en kæmpe tak for alle de 

indkørte penge.  

 

Det sportslige  

Det er ikke svært at glæde sig over HC Odense 

Herrehåndbold, drengene gør det så 

fremragende og laver det ene flotte resultat 

efter det andet.  

Efter en helt igennem komplet kamp mod HK 

Give Fremad, ligger vi solidt på 1.pladsen med 

direkte adgang til 1.division og med 5 point og 

en kamp i hånden i forhold til nærmeste 

konkurrenter.  

Vi mangler at spille 6 kampe og med 3 sejre 

mere, så er oprykningen sikret. Men vi skal 

ikke hvile på laurbærrene, det hårde arbejde 

fortsætter indtil vi har sikret os oprykningen. 

 

Netværksmøder 

Det kommende netværksmøde er den 9. 

februar 2018, hvor Henrik Nielsen, adm. 

direktør for DSV Air & Sea A/S er vært. 

Netværksmødet afholdes i Dalum Hallen fra 

kl. 07:15 – 09:00. Temaet er denne gang 

”Markedsføring på Facebook”. 

DSV er en dansk virksomhed, etableret med 

egne lokationer i mere end 80 lande, fordelt i 

Europa, Nord- og Sydamerika, Asien, Afrika og 

Australien. 

Operationel ekspertise er en forudsætning for 

succes. Det samme gælder kundeservice.  DSV 

er specialiseret i at tilpasse løsningerne til den 

enkelte kundes behov. Uanset hvor i verden 

de leverer. 



 
 
I kraft af et internationalt netværk af partnere 

er DSV i stand til at levere ydelser over hele 

verden og er dermed en stærk spiller på det 

globale marked. 

Med DSV Air & Sea, DSV Road, DSV Solutions, 

kan DSV tilbyde løsninger på alle logistiske 

opgaver indenfor: 

Vejtransport, Luftfragt, Søfragt, Industrielle 

Projekter, Kurér- og Ekspresservice, 

Lagerhotel, Logistikløsninger etc. 

Dagens faglige tema er et spændende og 

aktuelt emne, som Social Media Chef Jakob 

Nauerby fra reklamebureauet Kindly, vil gøre 

deltagerne klogere på. 

HCO ser frem til endnu et inspirerende 

netværksmøde. 

http://www.dk.dsv.com/ 

https://kindly.dk/ 

Næste Netværksmøde bliver den 9. marts. Vi 

sender invitation med tid og sted senere. 

 

Events 2018: 

03.03 - Træn sammen med spillerne lørdag 

formiddag kl. 9-11 i Odense Idrætshal med 

efterfølgende spisning på Solbakken 23, 5260 

Odense S fra kl. 11.45. 

17.03 - VIP arrangement i SUS Nyborg for 

sponsorer 

April - Odense Travbane (dato kommer 

senere) 

 

Kommende kampe:  

25. Februar - Ude mod Fredericia 

01. Marts - Ude mod Kolding 

09. Marts - Hjemme mod SH Svendborg 

13. Marts – Hjemme mod FIF (Pokalkamp) 

Det fulde kampprogram er tilgængeligt på 

hjemmesiden her. 

 

HC Odense Herrer  

 

                              

 

 

http://www.dk.dsv.com/
https://kindly.dk/
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