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Kære læser
Velkommen til HC Odense Herrehåndbolds 
nyhedsbrev. Det bliver sæsonens sidste 
nyhdesbrev, og mens Danmark går i sommer
dvale, arbejder de mange omkring HCO for at 
få alting på plads til den kommende sæson. 
Erhvervsnetværket kickstarter allerede den 16. 
august, der er sæson Kick Off den 27. august 
og første turneringskamp spilles sandsynligvis 
1. september. 

God fornøjelse med læsningen.

Overlevelse og på vej 
mod ny mål

Af cheftræner Martin Hjortshøj

En hård debutsæson måtte vi sande at skulle 
igennem. Vi rykkede forholdsvist suverænt op 
fra 2. division i håndboldsæsonen 2017/2018, 
men oplevede alligevel en lang og til tider 
smertefuld eksistens i håndboldens 1. divisi
on. Efter et efterår med svingende præstatio
ner, mangel på skarphed og kynisme i kampe
nes spidssituationer, samt en fattig 

pointhøst, voksede holdet rigtig fint igennem 
forårs sæsonen. 
Efter et hjemmebanenederlag i kalenderåret 
2019’s første kamp mod Team Sydhavsøerne 
vandt vi alle resterende kampe på hjemme
banen i enten Dalumhallen eller Odense 
Idrætshal. Præstationerne blev bedre og 
bedre, skarpheden blev større og større, troen 
på overlevelsen i 1. division voksede og vok
sede  og en fantastisk afslutning med sejre 
over topholdene Fredericia HK, TM Tønder 
Håndbold og Skive fH gjorde det muligt for 
os at undgå den direkte nedrykning. I nedryk
ningsspillet vandt vi forholdsvist sikkert i to 
kampe over Rækker Mølle fra 2. division, hvor 
kun den første kamp på hjemmebane voldte 
os udfordringer. Udfordringer, der i min klare 
optik skyldtes nervøsitet og forventningspres.

Nu ser vi frem mod en ny sæson i 1. division. 
Vores forberedelser dertil er begyndt  løbe
skoene er fundet frem, styrketræningshand
skerne er klargjort og arbejdshandskerne 
bruges flittigt i de kommende måneder.  
Her før sommerferien bliver det ikke til meget 
håndboldtræning i hallen med bold, men deri
mod løbetræning, styrketræning, skadesfore
byggende træning m.m.

Efter en sommerferiepause i dele af juli  
måned begynder vi for alvor at klargøre os 
med både træning, træningslejr, teambuilding 
og træningskampe  således, at vi som hold 
står bedst muligt rustet til premieren den  
1. september i Herning mod nyoprykkede  
HC Midtjylland.

Vi håber på at kunne forbedre vores sæson
resultat i forhold til vores debutsæson i  
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1. division, omend vi er bevidste om, at ræk
ken er hård og kynisk. I løbet af forberedelses
perioden i augustmåned vil holdet fastlægge 
en sæsonmålsætning, som vi i fællesskab vil 
forsøge at indfri.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske 
alle sponsorer, bestyrelsesmedlemmer, frivil-
lige, trænere, holdledere, sundhedssektor og 
øvrige interessenter en rigtig dejlig sommer! 

Vemodigt farvel til 
flere spillere
Af sportschef Sune Gren

Hvert år, når sæsonen slutter, betyder det 
farvel til enkelte spillere og goddag til nye. 
Vi sagde ved sæsonens sidste hjemmekamp 

(1/16 finalen i Santander Cup’en mod TMS 
Ringsted) farvel til de spillere, som skal nyt i 
den kommende sæson.
Det blev således farvel til en sand legende, 
Carsten Malmberg, som sagde ja til at træde 
til, da Mathias Mosel blev skadet. Tak til  
Carsten for at bidrage igennem foråret.
Der blev på dagen også sagt farvel til Sønder
sødrengen Andreas Banggaard. Andreas har 
været med i HC Odense i to sæsoner. Specielt 
i oprykningssæsonen satte han et stort aftryk 
på holdet, mens det i den netop afsluttede 
sæson er det blevet til mindre spilletid, så 
helt naturligt fortsætter Banggaard sin hånd
boldudvikling i 2. divisions klubben Faaborg 
ØH. Faaborg ØH får ligeledes glæde af Oden
seknægten Magnus Nowak. Nowak har været 
igennem talentcentret i HC Odense, inden 
han blev en del af seniortruppen allerede som 
U18 spiller. I den netop afsluttede sæson har 
Magnus stået en del i skyggen af Christoffer 
Werenberg, men trods det har Magnus bidra
get rigtig godt til den sportslige udvikling i HC 
Odense. Vi ønsker Magnus held og lykke med 
sit nye håndboldeventyr og, hvem ved, måske 
er han en dag at finde i det odenseanske igen.
Det blev ligeledes et farvel til Christopher 
Adolphsen og Frederik Dinsen. Begge spillere 
har været med i HC Odense i en enkelt sæson, 
og de har begge bidraget godt i dagligdagen, 
men flere skader har holdt Dino en del fra ba
nen, og Christoffer har stået en del i skyggen 
af Mikkel Søby, hvorfor det er naturligt, at der 
skal prøves nyt.

Tak for indsatsen i HC Odense til jer alle!
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HC Odenses legende 
sagde tak for nu
Af sportschef Sune Gren

Kampen mod TMS Ringsted blev ligeledes 
sidste kamp for Lasse Laursen. Stregkrige
ren, som har været en del af HC Odense siden 
opstarten i fynsserien, har spillet sin sidste 
kamp. Lasse Laursen har været indbegrebet 
af HC Odense, han var den første  og eneste  
spiller som stod til første træning i fynsserien. 
Sidenhen har Lasse udviklet sig sammen med 
holdet, han blev et sikkert defensivt kort, et 
socialt samlingspunkt og en god sparrings
makker for skiftende trænere i HC Odense. 
Lasse sluttede sin tid i HC Odense med et 
halvår, der var det bedste offensivt fra hans 
side. Medicinstudiet gør dog, at Lasse ikke 
kan få det til at hænge sammen med at spille 
håndbold på HC Odenses niveau.

Vi vil gerne takke Lasse ekstra meget for 
hans kæmpe indsats og store engagement i 
HC Odense.

Verdens bedste  
holdleder
Af Morten Glacius

Hvad er hemmelighe
den bag et velfunge
rende håndboldhold 
 svaret er en fanta
stisk holdleder. Det 
må man sige, at vi 
har i HC Odense. De 
seneste 3 sæsoner 
har Susanne ”Sus” 
Madsen siddet på 
posten som holdleder 
 en post med utallige arbejdsopgaver, som 
altid udføres til perfektion.
Arbejdsopgaverne spænder bredt og går lige 
fra vask af spillernes trænings og kamptøj, 
opfyldning af dunke i nøje afstemt køligt vand 
til træning og kamp til at stå i midten, når 
holdet synger sejrssang. 
Sus er med andre ord hende, som får det hele 
til at gå op i en højere enhed både for trænere 
og ledere. Hun sørger altid for, at der er styr 
på alt det praktiske både på og udenfor ba
nen. Derudover er hun hele holdets mor, som 
både er klar med sjove bemærkninger og et 
klap på skulderen, hvis nogen skal samles op. 
Der sættes derfor stor pris på det arbejde, 
som Sus gør sig. Derfor gav spillerne Sus en 
julegave, og efter overlevelsen i 1. division 
blev sikret i Rækker Møller, kunne spillertrup
pen videregive et gavekort til Hotel Vejlefjord.
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Portræt af to af de 
vigtige frivillige
Gitte Clausen

Den smilende pige, 
Gitte Clausen, er 
ansvarlig for vores 
entré, og med dygtig
hed og stor konduite 
sørger Gitte for, at 
alle kommer hurtig 
gennem slusen godt 

hjulpet at datteren Nanne Clausen.
Gitte er næsten født med en håndbold i hån
den, startede i HG i 1965 og efter sammenslut
ning til DHG i 1969, blev til en lang karriere på 
1. hold både som ungdoms og seniorspiller, 
og turen gik også forbi såvel ynglinge og ung
domslandshold i slutningen af halvfjerdserne.
Udover egen karriere, har der også været 
overskud til mange trænerjob i DHG.
Gitte er en utrolig trofast medhjælper i HC 
Odense Herrehåndbold, som vi sætter stor 
pris på.

Per Clausen
Per, der egentlig har 
fået siden håndbold
opdragelse i Tirsted 
IF på Lolland, star
tede med at spille 
håndbold i HG i 1966 
 og forsatte i DHG 
efter sammenlæg
ningen i 1969. Efter 
oprykning til 3. div. 

spillede jeg hovedsagelig på 3. holdet, da 
rejser ikke kunne kombineres med arbejde og 
familie.Men nåede at spille både Old Boys og 
Veteran, indtil skader og alder satte en stop
per for det. 

Bestyrelsesarbejdet startede i herreudvalget 
først som medlem senere som formand, hvor 
han deltog i ledelsen, og senere fulgte 10 år 
som formand for håndboldafdelingen, hvilket 
medførte deltagelse i bestyrelsesarbejdet i 
hovedafdelingen.
Per har været del af dommerbordsteamet i for
bindelse med divisionskampe og landskampe, 
og han var egentlig gået på ”pension” – men 
efter cirka 15 års pause startede han for 5 
sæsoner siden i HCO 

Frivillig fest
Traditionen tro, slutter vi altid sæsonen af 
med en fest for vores frivillige hjælpere, som 
skaber rammerne for det, som spillerne præ
sterer på banen. Alle frivillige har den samme 
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seriøse holdning til opgaverne, som spillerne 
har under kampen.  Som det ses på billedet, 
fra festen sidste år, er det en meget hyggelig 
sammenkomst vi har.
Kender I nogen, som har lyst til at blive en del 
af holdet i den kommende sæson, så kontakt 
venligst Stig Spangsberg sp@hco.dk eller 
mobil 61277970. 

Nyt booking system
Over sommeren introducerer vi et bookingsy
stem der skal gøre det lettere for sponsorer og 
samarbejdspartnere at tilmelde sig de forskel
lige aktiviteter. Systemet udvikles sammen 
med Inworks v/Tony Cuff og indeholde også 
en kalender med alle sæsonens møder etc.

Ny webside: 
www.hco.dk
Vores webside får i de kommende måneder en 
makeover så den bliver tidssvarende og får et 
layout og en grafisk platform som er identisk 
med den linie vi løbende har udviklet i foråret. 
I starten af sæsonen får den yderligere et 
løft, men derom senere. Det er også Inworks 
v/Tony Cuff der har udviklet den nye site og 
Pegaus v/Morten Knudsen har medvirket ved 
udviklingen af den nye grafiske identitet

Velkommen til nye 
samarbejdspartnere
Der skal lyde en stor takl til alle vore samar

bejdspartnere der har gentegnet samarbejds
aftaler for næste sæson. Men også en række 
nye samarbejdspartnere har meldt sig ”på 
banen”:

Restaurant Equi 
v/Claus S Hansen, der ligger på væddeløbs
banen tilbyder selskabslokaler og Catering.

Infowise 
v/ Kenneth Rossau, med fokus på ITdrift  

og ITsikkerhed

A-Serve 
v/Søren Jørgensen leverer blandt såkaldte 

”medicintasker” og udstyr til sportens verden

Nybolig Demirhan, led og Thomsen Odense 
v/Jesper Fruerlund – driver en af Fyns største 
ejendomsmægler kæder med otte afdelinger i 

Odense.
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Nybolig Odense
Thomsen, Demirhan & Led

Tlf. 6316 0101

http://www.hcodenseherrer.dk
mailto:sp@hco.dk
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAAXC6wBjn82naX49OYg6b_a1QLO3oqn7O4/
https://www.google.com/search?q=demirhan+led+thomsen&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjr7I2z0sziAhWIYVAKHSEUDpMQkeECCCsoAA
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IT virksomheden Relateit 
v/ Simon Bertelsen  landsdækkende NAV 

specialister som leverer ERPkonsulentydelser

Kranudlejningsfirmaet BAS Kraner A/S 
v/ Bo Anker Schou, er landsdækkende og  

med speciale i spieringskraner.

Stark Trælast, Odense 
v/ Ejnar Andersen, er landsdækkende  

byggemarked til private og professionelle.

Nyt ansigt i  
styregruppen

Allan Thestesen er ny mand i Styregruppen 
med opgaver omkring koordineríng af 2. hold, 
kampafvikling etc.  Allan har en fortid fra det 
jyske og har spillet som aktiv i Tarup Pårup 
efterfulgt af en lang periode som formand for 
Tarup Pårup håndbold.
n

https://www.linkedin.com/company/18409889/
https://www.linkedin.com/in/ACoAABHM2_0Bz5FM4AtVVnpwBSf6vkGks-nQ5sU/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAANwsPABxu5KI7fYv-9-GxSoUUgEbZGquI8/
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Oversigt over  
kommende  
netværksmøder

Nyttige datoer i  
sæsonen 2019/20

Sæsonens sidste netværksmøde 
afholdes hos Sydbank  
den 14. juni 2019

Næste sæsons netværksmøder  
er fastlagt som følger:
Fredag 16. august
Fredag 13. september
Fredag 11. oktober
Fredag 8. november
Fredag 13. december
Fredag 7. februar
Fredag 13. marts
Fredag 17. april
Fredag 15. maj
Fredag 19. juni

Kick Off 
tirsdag den 27. aug. 2019

Frivillig fest
fredag den 30. aug. 2019

Nytårskur
torsdag den 9. jan. 2020

Tour de Odense
fredag den 24. jan. 2020


