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Godt nytår 

Allerførst ønskes alle læsere et godt nytår. En stor tak 

skal lyde til de mange samarbejdspartnere, 

leverandører, sponsorer og de mange, der i dagligdagen 

får HC Odense til at ”fungere”.  

Før sæsonen blev spillertruppen udvidet, og både 

erfarne spillere og talentfulde spillere blev indlemmet i 

truppen. Det har desværre ikke givet point nok til, at vi 

er over nedrykningsstregen. Det er blevet til en stribe 

knebne nederlag og kun få reelle afklapsninger, og vi 

håber selvfølgelig, at truppen har opnået en masse 

erfaring i første halvsæson, så der kan hentes point nok 

i 2. halvsæson. 

 

Vi kigger selvfølgelig allerede nu ind i sæsonen, og som 

vi offentliggjorde før jul, fortsætter Sune Gren som 

sportschef, og vi har netop forlænget samarbejdet med 

cheftræner Martin Hjortshøj. Vi tror på, at der er brug 

for kontinuitet og er meget glade for, at Sune og Martin 

fortsætter. 

 

Tour de Odense 2019 

Selvom Tour de Odense først løber af stablen fredag 

den 25. januar (husk at sætte det i kalenderen), 

arbejdes der på fuld kraft på alle områder for, at 

cykeleventet kan blive en succes - både økonomisk og  

oplevelsesmæssigt. 

Vi har foreløbig fået aftaler med 15 holdejere, som er i 

fuld gang med at skaffe ryttere og sponsorer til deres 

hold, så vi forhåbentlig kan slå rekorden med indkørte 

beløb. 

 

Men der er også mange andre detaljer, som skal være 

på plads til den store aften. 

Med hensyn til VIP-spisningen er der lavet aftaler med 

Birk og Conrad om levering af maden, Skjold Burne 

leverer vin, Carlsberg/Tuborg leverer øl/sodavand, og 

Spar Nord kommer med Kildevand, så der er lagt op til 

en god kulinarisk aften. 

Tilladelsen til at vise semifinalen i håndbold på 

storskærm er på plads, og AV-udstyr er bestilt, så 

underholdningen efter spinningarrangementet også er 

sikret. 

Vores tidligere salgschef, Jesper ”JAS” Sørensen, har 

reserveret spinningcyklerne, så det sportslige er på 

plads, og ”JAS” er klar til at hjælpe konferencieren 

igennem aftenen. 

Firmalogoer mv. fra de enkelte sponsorer er ved at blive 

samlet ind, så Fahlén Skilte kan nå at producere de 

forskellige holds reklameskilte. 

Både spillere og andre frivillige er ved at blive hyret til 

at hjælpe til på dagen (og natten med) med de mange 

praktiske opgaver f.eks.: tidtagning, opstilling af borde 

og stole samt scene til cyklerne, borddækning, 

modtagelse af gæster, servering, udskænkning i barerne 

og ikke mindst oprydning, når det hele er slut. 

Mange lægger et rigtigt stort stykke arbejde i 

arrangementet, så husk at sætte kryds i kalenderen, når 

du modtager en invitation og mød op til en hyggelig 

aften i sportens tegn fredag den 25. januar 2019 kl. 

18.30 i Dalumhallen.  
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VM Herrehåndbold 2019 

Danmark har i år sammen med Tyskland værtskabet for 

VM i herrehåndbold. HC Odenses VIP-sponsorer er med, 

når startskuddet lyder til Danmarks åbningskamp 

torsdag den 10. januar i Royal Arena.  

Selve dagen byder både på motion, foredrag og masser 

af netværksmuligheder – og selvfølgelig selve 

åbningsmatchen mod Chile. Chile er et relativt 

ubeskrevet blad i international håndbold, men 

kendetegnende er, at de går fuldstændig uimponeret til 

sagen, de er hurtige og boldstærke, men fysisk noget 

svagere end de danske vikinger. 

Hårdt forår venter for HC Odense - derfor tilføres 
ekstra ressourcer til trænerteamet. 

HC Odense skal i foråret hente henholdsvis 2 og 4 point 
på Stoholm og HEI, en mission som bør være mulig. I 
efteråret betalte vi dyre lærepenge, som den nye dreng 
i klassen, de lærepenge skal omsættes til “cool cash” i 
foråret, således vi kan trække os sejrrigt ud af de tætte 
kampe. 

HC Odense har i den forbindelse valgt at tilføre ekstra 
ressourcer til vores dygtige trænerteam. Thomas “TP” 
Pedersen, nuværende 3. divisionstræner, træder ind i 

trænerteamet, således Martin Hjortshøj og Jesper 
Thaisen kan bruge deres ressourcer endnu bedre. 

Thomas skal bidrage med sine mange års erfaring fra 
ligaen, for henholdsvis GOG og Skjern. Thomas’ 
ansvarsområde bliver angrebsspillet og de små detaljer, 
der skal udvikle vores offensive spil endnu bedre. Med 
Thomas’ indtræden i gruppen, kan Jesper og Martin få 
frigivet flere ressourcer til at fokusere på defensiven og 
spillernes mentale udvikling i et presset forår. 

Oversigt over kommende hjemmekampe: 

Søndag den 12. januar kl. 16.30 HCO – TSØ 

Søndag den 3. februar kl. 14.00 HCO – Frederiksh. 

Fredag den 15. februar kl. 20.30 HCO – Køge 

Lørdag den 2. marts kl. 14.00 HCO - Randers HH 

Fredag den 15. marts kl. 19.30 HCO - Fredericia HK 

Søndag den 31. marts kl. 14.00 HCO - TM Tønder 
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Nye samarbejdspartnere 

Vi har i efteråret budt velkommen til en række nye 

samarbejdspartnere, tag godt imod dem: 

 

 

 

Havnens Gourmet – Merete Hansen har både 

selskabslokaler og ”mad ud af huset”, og hun skal med 

sine dygtige kollegaer levere buffeten til flere af vores 

VIP arrangementer. 

 

Puplic U - Steen Møller – tidligere rådmand – hjælper 

virksomheder i mange sammenhænge og har i sagens 

natur stærk indsigt i det offentlige. 

 

 

Krifa – Den kristelige fagforening og A-kasse - Per Toft 

Kristensen er kontaktpersonen i regionen. 

 

 

 

Nr. Lyndelse Bageri – Jens Peter Kirkely er ny 

leverandør af kager, bagværk og sødt.  

 

 

Pegasus Reklame & Mangeting – er reklamebureau og 

fotograf. Morten Knudsen bliver manden, der skal føre 

den grafiske linje i HC Odense. 

 

 

 

 

Inworks – Tony Cuff Hansen og hans dygtige stab laver 

alle typer websiteløsninger, og skal bl.a. videreudvikle 

HC Odenses website. 
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Seasight Davits – Palle Andersen leverer specielle 

kranløsninger – især til offshore industrien. 

 

Carlsberg – Henrik Kirk sørger for, at vi ikke bliver alt for 

tørstige, så I vil fremover kunne nyde Tuborgs 

produkter hos HCO. 

 

 

Fyens Stillads Co. – Frank Andreasens firma er en af 

regionens store spillere når det gælder udlejning af 

stilladser, telte mv. 

 

l  

Nybolig Erhverv – Bent S. Jensen og hans kollegaer er 

en af regionens helt store erhvervsejendomsmæglere. 

 

 

 

Absolut Rengøring – Margit Hedegård og hendes ca. 

100 kollegaer gør rent på Fyn og Jylland, og sponsorerer 

gulvtørrerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med sportslig hilsen 

HC ODENSE HERREHÅNBDOLD A/S 

 

Oversigt over kommende netværksmøder: 

Fredag den 18. januar   Vært: Krifa  

Fredag den 8. februar  

Fredag den 8. marts  

Fredag den 12. april 

Fredag den 10. maj 

Fredag den 14. juni 

 

Alle møder starter kl. 07.15. 

 

 

 

 

 


