Odense, den 13. oktober 2014.
Så er vi i gang med den nye sæson v/Sune Gren

Turneringen er startet, første hjemmekamp gav jo
desværre et nederlag til HEI på 23-28 (de vandt deres
kamp to med 31-17).

Siden oprykningen blev en realitet i starten af maj, er
der blevet arbejdet stenhårdt hos HCO Herrer for at
blive klar til sæsonstart.

Anden kamp var et smut til Skanderborg for at møde
deres ligareserver. Den kamp endte uafgjort 28-28,
efter at vi var nede med 6 mål ved pausen.

Den sportslige sektor har arbejdet på at sammensætte
en slagkraftig trup, ”holdet” bag holdet har arbejdet
på at de ydre rammer er blevet så gode som
overhovedet muligt. Spillerne er i den daglige træning
blevet klædt godt på af CFR Hospitaler,
Pantheonsgade i Odense, således at de har noget
kvalitetstræningstøj.

Rækken har resultatmæssigt vist sig lige præcis så
hård som forventet, og der er ingen tvivl om, at vi i alle
kampe kommer under maksimalt spillemæssigt pres,
hvilket gør denne række super fed at være en del af.

Spillerne og jeg har trænet benhårdt hen over
sommeren op mod første kamp. Konditionelt er
spillerne helt i top, og ikke mange hold i 2. Division er i
bedre form end os (hvis nogle overhovedet er det).
Spillemæssigt har vi arbejdet på at optimere vores
forsvarsspil, således at vi kan få den aggressivitet frem
i vores 6:0 forsvar, som der skal til i 2. Division. Vi har
ligeledes arbejdet med at stable et 3:3/3:2:1 baseret
forsvar på benene, fordi det er vigtigt med et
alternativt forsvar.
Kontramæssigt skal vi lige finde hinanden igen i de nye
konstellationer i forsvaret, og så er det også sådan, at
når man stepper en række op, så bliver modstanderne
også dygtigere og løber bedre retur.
Angrebsmæssigt arbejder vi meget med forskellige
varianter af undergangsspil, med forskellige
rundgangsbevægelser og med forskellige typer af
franske kryds. Vi er nu også i en fase, hvor vi forsøger
at optimere vores vurderingsspil, så vi kan blive endnu
skarpere, når vi er presset.

Vores hjemmebane i Dalumhallerne skal gerne være
et fort, så hvis alle jer der læser dette skriv lige tager
2-4 gæster med hver til kampen mod Vestfyn den 19.
oktober kl. 16.00, så bliver vi rigtig mange i hallen. Så
skal I bare huske at klappe og heppe det bedste I har
lært - så bliver det en super hjemmebane.
Velkommen til en ny sæson. Vi håber, og tror, at I vil få
mange gode oplevelser med de orange drenge. Jeg
kan love jer, at de knokler til hver eneste træning for
at tilfredsstille jer i kampene.

Vigtige kampdatoer
19.10
26.10
2.11
4.11
13.11
23.11
7.12
11.12

16.00
16.30
16.00
20.00
19.30
15.30
16.00
16.00

Vestfyn
Svendborg
Give
Silkeborg/Voel
Skovbakken
GOG
Korsør
Otterup

Hjemme
Ude
Hjemme
Ude
Hjemme
Ude
Ude
Hjemme

Champions League i Kiel

start kl. 16.00. Frank Lajer, direktør for BSV og
topdommer Per Olesen, direktør for Vejle Boldklub er
inviteret som talere/debatører. Så sæt kryds i
kalenderen.
Vigtige datoer for netværksmøder
14. november - Vært: Tidens Kiropraktor
12. december - Vært: Jansson Kommunikation
9. januar
- Vært: Danske Bank

HCO Herrehåndbold er arrangør af en spændende tur
til Kiels hjemmekamp mod Paris SG i Champions
League. Mikkel Hansen og Co. skal virkelig op på
beatet for slå det stjernspækkede mandskab fra Kiel.
Kampen spilles lørdag den 22. november kl. 21.00 i
Kiel Sparkasse Arena med 13.000 fanatiske tilskuere
på lægterne. Pris er kr. 1.149,-. I prisen er inkluderet
VIP billetter og spisning i Kiel Arena. Vi fremsender
separat info medio oktober. Reservation af billetter
hos sep@hcodense.dk. Der er et begrænset antal
billetter.

Håndboldfest – HCO udfordrer BSV
Så er datoen for Håndboldfesten på plads. Det store
arrangement finder sted torsdag den 20. november
2014 i Dalumhallerne. Michael V. Knudsen, Kristian
Kjelling, Søren Rasmussen og Co. kommer på besøg. Vi
skaber rammen om en fantastisk aften med musik,
spisning, konkurrencer mv.

Vi har brug for 10 ambassadører der vil samle en
række medsponsorer så vi kan få nogle penge kørt
ind! Indenfor kort tid bliver alle kontaktet telefonisk.
Vi afholder et lille forarrangement ”Pre Match
Lounge” for sponsorer og samarbejdspartnere med

Netværksmøde
Næste netværksmøde afholdes fredag den 14.
november. Separat invitation bliver rundsendt. Husk
at melde afbud eller send en afløser. Gæster er meget
velkomne.
Netsøg – det nyeste erhvervsnetværk

HC Odense Herrehåndbold har indgået en aftale med
det professionelle netværksfirma – Netsøg.dk – som i
dag faciliterer mere end 35 netværksgrupper i
Danmark. De har specialiseret sig i at gøre det med
sportsklubber, hvor man ikke behøver at være sponsor
for at købe sig ind i gruppen. En gruppe består af
minimum 20 virksomheder og maksimalt 30, som alle
er fra forskellige brancher.
Til hvert netværksmøde byder netværkerne ind med
referencer fra deres respektive netværk.

På netsøg.dk opdateres og vedligeholdes denne
reference-base, som hurtigt bliver til en guldgrube af
potentielle kunder for alle netværksdeltagerne.

Har en netværksdeltager behov for at komme i
kontakt med en virksomhed, kan man lave en søgning,
sådan de andre netværker kan hjælpe. Netværkskoordinator coacher medlemmerne i brugen af
reference- og søgedatabasen, og bidrager dermed til
at de enkelte medlemmer opnår konkrete resultater.

Nyt medlem af styregruppen
Velkommen til Jørgen Hansen, der indtræder i vores
lille arbejdsgruppe. Jørgen har rigtig mange års
erfaring fra bl.a. DHG Håndbold, hvor han i en periode
beklædte formandsposten, og har senest været i
bestyrelsen for DHG’s støtteforening.

Det koster kr. 6.495,- om året at være med i dette
netværk, og der afholdes møder hver 3. uge. Prisen er
ex. moms men inkl. morgenmad, da hvert møde
starter kl. 07.45 med agenda fra kl. 8.00-9.30.
Indtil videre er der 15 firmaer, som er tilmeldt og de
sidste 5 samles op inden første møde, som er fredag
den 24. oktober 2014. Sted kommer senere. Er der
nogle af vore eksisterende sponsorer, som også kunne
tænke sig at komme i dette netværk, kan man
henvende sig til Nicolai Gynther på 4016 9169
(ng@hcodense.dk) eller Mark Jespersen på 4099 6999
(mj@hcodense.dk) for at få mere information !

Med sportslig hilsen
HC Odense Herrehåndbold ApS
Styregruppen

