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Kære læsere 
Indenfor de næste dage får vi et godt finger-
peg på om 1. divisionsholdet rykker direkte 
ned eller skal spille kvalifikationskampe.  
Og første runde i Santander Cup står for  
døren. I det her nyhedsbrev kommer vi rundt 
om hele HC Odense Herrehåndbold. Spillere, 
frivillige, nye sponsorer osv. God fornøjelse.

Pokalturneringen  
har sit eget liv!
Vi glæder os til at indtræde i pokalturneringen 
“Santander Cup’en” - og er meget tilfredse 
med, at vi får muligheden for at afvikle kam-
pen mod Køge Håndbold på hjemmebanen i 
Dalumhallen.

Pokalkampen falder i en periode, hvor vi har 
nok at gribe fat i, i den almindelige turnering. 
Her skal vi kæmpe med næb og klør for at 
skrabe de point sammen, der skal til for at 
kunne sikre os tilblivelse i 1. division.  
Derfor skal der ikke herske nogen tvivl om,  
at vores primære fokus er eksistensen i  
1. division - og at pokalkampen mod Køge vil 
blive brugt som et led i den proces.

Når det så er sagt, så er vi glade for at tage del 
i pokalturneringen - og vi ønsker at bringe os 
så langt som overhovedet muligt. Vi kender 
Køge Håndbold fra turneringen i 1. division.  
De minder som hold meget om os - unge, 
fremadstormende spillere, der endnu ikke 
har ‘optjent’ en stor erfaring i 1. division. Vi vil 
forsøge at slå dem på fysikken og på ressour-

cerne - og har I vores seneste indbyrdes møde 
set, at vi over 60 minutter kan distancere dem 
på de parametre. Der skal dog ikke herske no-
gen tvivl om, at vi skal levere en koncentreret 
og gennemført arbejdsindsats, hvis vi skal sik-
re os videre avancement i pokalturneringen.
n

Tour de Odense 2019
Endnu en gang er et vellykket Tour de Odense 
blevet afholdt. Selvom vi i sidste øjeblik blev 
nødsaget til at lave programmet om, så vi kun-
ne se Danmarks semifinale inden cykeleventet 
gik i gang, hævede dette dog blot den gode 
stemning, da Danmark spillede en fantastisk 
kamp mod Frankrig.

http://www.hcodenseherrer.dk
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13 holdejere og 30 ryttere heriblandt Borg-
mester Peter Rahbæk Juel var med til at køre 
det rekordstore beløb 473.000 kr. ind til HC 
Odense Herrehåndbold.
 
En stor tak til de 13 hold fra DSV Air & Sea, 
Skjold Burne, Hansson og Knudsen, Spillerne, 
Odense Renovation, Styregruppen, Bolighuset 
Werenberg, Cafe Kræz, Borgmesteren, H J Han-
sen Genvindingsindustri, Tømrerfirmaet B & H, 
Budweg Caliper og DCM, som svedte godt for 
sagen.

På den sportslige side var det ikke overrasken-
de, at det var spillerne, som var i bedst form 
og kørte flest km  med H J Hansen lige i hæle-
ne. DCM kom dog godt igen og vandt slutspur-

ten. Beløbsmæssigt kørte Odense  Renovation 
flest penge ind, tæt forfulgt af Budweg Caliper

Med over 200 deltagere til VIP-spisningen 
havde Birch og Conrad været i gang hele da-
gen med madlavningen og den gode mad blev 
bakket op med gode vine fra Skjold Burne 
og masser af fadøl fra Carlsberg. Jesper JAS 
Sørensen og toastmaster Steen Møller (Public 
U)ledte os igennem cykleeventet og sørgede 
for god stemning samt at rytterne gav den fuld 
gas i alle 60 minutter på cyklerne.

For at få det store arrangement til at glide som 
smurt var de sædvanlige frivillige hjælpere 
blevet suppleret med vores egne spillere, og 
spillere fra både talentcentret og DHG’s dame-

http://www.hcodenseherrer.dk


HCO.DK

5. marts 2019

4

#01 | Nyhedsbrev | HC Odense Herrehåndbold A/S

hold, så der var over 50 hjælpere i gang hen 
over dagen startende kl. 8.00 om morgenen 
og sluttende over midnat. Så oprydnings-
holdet var glade for at kunne komme hurtigt i 
gang, da arrangementet var slut, og Comforts 
bus kørte de sidste gæster til godnatdrinks på 
Cafe Kræz.
  
Endnu en gang stor tak til samarbejdspartne-
re, ryttere, sponsorer og frivillige som var med 
til at gøre eventet til en fantastisk oplevelse 
både sportsligt, kulinarisk og ikke mindst 
økonomisk.

Vi ses til Tour de Odense 2020!

Portræt af  
3 vigtige frivillige
I bund og grund er alle hjælpere omkring vore 
hjemmekampe lige vigtige, selv det mindste 
hjul, kan få den store maskine til at gå i stå, og 
alle frivillige vil gerne yde den samme seriø-
se indsats, som de ”Orange Drenge” gør på 
banen. Her er en præsentation af tre af vores 
dygtige kollegaer.

John Nielsen 
Er officiel sekretær, 
der med sin akura-
tesse og dygtighed, 
styrer det tekniske 
møde, sammen med 
hjemme – og ude-
hold, dommere og 
observatør. Får tastet 
holdopstillinger 
inden kampen, regi-

strerer alle episoder under kampen på compu-
teren, afleverer, efter kampen, en rapport til 
de førnævnte, som underskrives af alle parter. 
 

Kirsten ”Kisser” Pauli 
Christensen
Kvinden der har styr 
på tidtagning, udvis-
ninger, time out, mål-
scorer mm. ”Kisser”, 
der jo har en lang 
karriere som spiller 
i DHG bag sig, kan 
med sit glade smil, og 
varme øjne, imøde-

komme enhver kontrovers ved dommerbordet, 
både om det gælder udehold, hjemmehold, 
dommere eller observatør, og hun gør det altid 
på den korrekte måde. 
 

Anders Thoke: 
I 1. division skal vi 
optage en video i høj-
kvalitetsformat, som 
dommere og obser-
vatør kan gennemgå 
efter kampene, og 
det klarer Anders helt 
fantastisk, og netop 
derfor er han også 
et vigtigt element i 

vores kampafvikling. Videoen anvendes også 
rent sportsligt i analysearbejdet af den sports-
lige ledelse.
n
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Samarbejde med 
EnergiFyn

EnergiFyn og HC Odense Herrehåndbold har 
indgået en spændende samarbejdsaftale, der 
udover et sponsorsamarbejde  betyder at  
HC Odense bliver en del af Fynsk Support El. 
Det betyder, at Energi Fyn ”donerer” 2 øre pr. 
kwh til HC Odense, uden at det koster noget 
for ”giveren” andet end de skal modtage de-
res strøm fra EnergiFyn. I marts og april kon-
takter vi alle med henblik på at mødes med 
EnergiFyns konsulenter. 
n

Ny designlinie
 
Vi er netop ved at få udviklet en ny design-
linje. Pegasus Reklame & Mangeting v/Morten 
Knudsen lægger i disse dage sidste (og sikker) 

hånd på de basale elementer. Logoet vil være 
uændret, men den orange farve skal nu spille 
sammen med en mørkeblå nuance, der både 
skaber kontrast og stil. Når det kniber kan sort 
anvendes i stedet for den mørkeblå farve. Det 
indbefatter også ny typografi og ensartethed 
på alle platforme. 

Over de næste måneder implementeres den 
nye designlinje, og er dermed en del af den 
udvikling HC Odenses herrer er inde i, med 
mange nye sponsorer, samarbejdspartnere og 
netværksdeltagere. 
n

Velkommen til nye 
samarbejdspartnere

Sydbank
Claus B. Hansen og Søren Bech repræsenterer 
et af landets største pengeinstitutter

Giraffen
Benny Larsen er restauratør og driver værts-
hus og restaurant Giraffen i banegårdscentret

http://www.hcodenseherrer.dk
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Energi Fyn
Paw Jakobsen repræsenterer regionens  
største energiselskab indenfor el og gas, men 
tilbyder også bredbånd.

A-udlejning
Ulla og Jørgen Svendsen tilbyder stort set alt 
indenfor udlejning af service, inventar, telte 
mv til fester, selskaber og events.

HC Odense ser frem 
mod den kommende 
sæson

Uanset om det i næste sæson hedder 1. di-
vision eller 2. division, så er det allerede nu 
sikkert, at både Mathias Pilgaard (Skjold 
Burne Vine)og Niklas Andreasen er at finde 
på holdkortet i den kommende sæson. De har 
begge forlænget deres kontrakt med endnu en 
sæson.
 

Mathias Pilgaard 
har vi haft glæde af 
de sidste to sæsoner 
i HC Odense. Han var 
således med til at ryk-
ke holdet i 1. division. 
Mathias er en kriger 
af Guds nåde, som 
virkelig fighter for 

holdet gennem samtlige 60 minutter. Mathias 
er en af de spillere, som modstanderne slår 
sig på, så hans rolle i defensiven er af stor 
betydning. Mathias har i indeværende sæson 
udviklet sig til at være en stærkere afslutter 
i angrebet, og vi er ikke i tvivl om, at vi i den 
kommende sæson kommer til at nyde rigtig 
godt af den udvikling, Mathias har gennemgå-
et i denne sæson. Vi er meget glade for, at det 
er lykkedes at holde på Mathias i endnu en 
sæson.
 

Kommende  
netværksmøder:

Fredag den 8. marts 
Vært: Fyens Stiftstidende

Fredag den 12. april 
Vært: Odense Renovation

Fredag den 10. maj
Vært: Svane Køkkenet

Fredag den 14. juni 
Vært: Sydbank

http://www.hcodenseherrer.dk
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Niklas Andreasen 
(Birk & Conrad) kom 
ligeledes til HC Oden-
se for 2 år siden, så 
ligesom Mathias har 
Niklas været med 
til at føre de orange 
drenge i 1. division. 
Niklas kom til HC 

Odense efter en mere anonym rolle i Frederi-
cia HK, dén rolle har Niklas byttet ud med en 
mere dominerende rolle i angrebsspillet i HCO, 
- mange af de afgørende beslutninger i an-
grebsspillet har Niklas en stor betydning om-
kring. Vi er rigtig glade for, at Niklas igen i den 
kommende sæson er at finde i HC Odense, det 
giver trænerteamet en god mulighed for også 
i sæsonen 19/20 at fortsætte den struktur, der 
er lagt i vores angrebsspil. 
n

Oversigt over kommende 
kampe 1. division

Oversigt over kommende 
kampe 3. division

05.03.19:  
HC Odense vs. Køge Håndbold 
kl. 19.30 i Dalumhallerne

10.03.19:  
Otterup HK vs. HC Odense
kl. 20.00 i Otteruphallerne

15.03.19:
HC Odense vs. Fredericia HK
kl. 19.30 i Odense Idrætshal 

24.03.19:
Odder Håndbold vs. HC Odense 
kl. 15.30 i Spektrum Odder 

31.03.19:  
HC Odense vs. TM Tønder 
kl. 14.00 i Odense Idrætshal

06.04.19:  
Skive fH vs. HC Odense  
kl. 16.00 i Interfjord Arena, Skive

10.03.19:  
HC Odense vs. OH 77
kl. 18.00 i Dalumhallerne

15.03.19:  
Team Haderslev vs. HC Odense 
kl. 20.00 i Haderslev Idrætscen-
ter

24.03.19:  
HC Odense vs. Kerteminde 
kl. 14.00 i Dalumhallerne

30.03.19:  
Kolding HK vs. HC Odense 
kl. 16.30 i Parkhallen, Kolding
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Stillingen
1. divsion

Stillingen
3. division Herrer, Pulje 4

 Hold K V U T Score P

1
Fredericia 
Håndboldklub 

2
0

1
8 0 2

584 - 
477

3
6

2 TM Tønder Håndbold !
2
0

1
6 1 3

609 - 
528

3
3

3 Skive fH
2
0

1
4 1 5

636 - 
571

2
9

4 Team Sydhavsøerne
2
0

1
3 0 7

549 - 
504

2
6

5 Ajax København
2
0

1
0 3 7

567 - 
548

2
3

6 Odder Håndbold
2
0

1
0 3 7

546 - 
546

2
3

7 HØJ Elite
2
0 9 2 9

570 - 
570

2
0

8 Otterup HK
2
0 9 1

1
0

578 - 
566

1
9

9 Frederikshavn FI
2
0 8 1

1
1

520 - 
548

1
7

1
0 Stoholm Håndbold

2
0 7 2

1
1

450 - 
493

1
6

1
1 HEI, Skæring 

2
0 7 1

1
2

535 - 
559

1
5

1
2 HC Odense - Herrer !

2
0 4 2

1
4

516 - 
555

1
0

1
3 Randers HH

2
0 4 2

1
4

533 - 
613

1
0

1
4 Køge Håndbold !

2
0 1 1

1
8

489 - 
604 3

Stilling 
3. Division Herrer, Pulje 4 
 Hold K V U T Score P

1 Svendborg 
Håndboldklub

1
8

1
2 2 4 460 - 

407
2
6

2 OH 77 Odense 1
8

1
2 1 5 499 - 

453
2
5

3 TM Tønder Håndbold 2 1
8

1
1 1 6 488 - 

466
2
3

4 HC Odense - Herrer 2 1
8 9 3 6 512 - 

489
2
1

5 HF Sønderborg 2 1
8

1
0 1 7 459 - 

446
2
1

6 TPI Odense 1
8

1
0 1 7 480 - 

467
2
1

7 Tommerup HK 1
8 8 1 9 441 - 

469
1
7

8 Team Haderslev KFUM 1
8 7 2 9 505 - 

504
1
6

9 Søndersø IF 1
8 5 2 1

1
472 - 
496

1
2

1
0 IF Stjernen, Odense 1

8 4 4 1
0

455 - 
486

1
2

1
1 Kerteminde HK 1

8 5 1 1
2

477 - 
528

1
1

1
2 Kolding Håndboldklub 2 1

8 5 1 1
2

429 - 
466

1
1


