Odense, den 15. maj 2015.

HC Odense's herrer forstærker sig!

Endnu en oprykning - og flere på vej!
Sæsonen sluttede som bekendt med en 3. plads til 1.
holdet og en oprykning til 2. holdet. På Fyn er det
således kun GOG og Otterup, som ligger højere end
HCO's 1. hold, og det er kun GOG's 2. hold, der ligger
højere end HCO's 2. hold.
Ambitionen var en oprykning til 1. division, men tidligt
på sæsonen blev det tydeligt, at udfordrerne var
stærkere end HCO. Som sæsonen skred frem blev
resultaterne dog bedre, spillet blev mere stabilt og
indsatsen blev mere kynisk.
Med væsentlige forstærkninger og tilgang af talenter
fra egne rækker stiller vi allerede nu skarpt på en
oprykning i næste sæson. For at nå derhen skal hele
HC Odense Herrehåndbold flytte sig; vi taler ikke mere
om et "herrehåndboldprojekt i Odense", men om
"Odense Herrehåndbold klub."
Vi skal levere "den bedste ledelse, den bedste plan og
de bedste faciliteter, og vi skal fastholde sponsorerne,
samarbejdspartnerne og naturligvis de mest ambitiøse
spillere."
Vi vil fortsat arbejde på at revitalisere
herrehåndboldsporten i Odense. Vi har tidligere taget
sponsorerne med til brændpunkterne i
herrehåndbold: "Final Four" i Köln, VM i Qatar og
Champions League i Kiel, og i den kommende sæson
kunne turen gå til Krakow i Polen, som lægger haller til
Europamesterskaberne.
Vi vil fortsat arrangere events og udvikle eksisterende
netværk - samt forsøge at etablere flere netværk - og
vi vil skabe mere underholdning i forbindelse med
kampene på hjemmebane.
Kursen er lagt, - nu skal der arbejdes benhårdt på at
realisere visionerne.

Med tilgangen af Mikkel Wichmann, tidligere
SUS/Nyborg, har HCO forstærket holdet i
bestræbelserne på at realisere målet om en hurtig
oprykning til 1. division.
Mikkel Wichmann: "Jeg ser gode perspektiver i projekt
HC Odense, og jeg har en rigtig fin mavefornemmelse
omkring mit klubskifte. Jeg ser en trup med masser af
talent og som en absolut oprykningskandidat. Jeg har
haft nogle gode år i SUS/Nyborg, men jeg følte, at
tiden var moden til at søge nye udfordringer."
Cheftræner Sune Gren siger således, at "I Mikkel
Wichmann får HCO en spiller, som kan være
afgørende i de meget tætte kampe. Mikkel har et
suverænt overblik og en sublim evne til at iscenesætte
angrebsspillet. Mikkel har desuden den rutine, som
vores unge talentfulde hold kan få stor glæde af.
Vi har i den forgangne sæson fået markant mere
stabilitet ind i vores spil, og med Mikkel på holdet vil
dette forløb forstærkes yderligere. Mikkel vil give
holdet mere balance, og han udgør sammen med
Thomas "TP" Pedersen den mere rutinerede del af
holdet.
Holdet er løbende blevet forstærket med spillere som
Christoffer "Bobby" Werenberg, tidligere GOG, Lasse
Koch Hansen, tidligere SUS/Nyborg og islændingen

Bjarni Thordarsson, tidligere Tarp Wanderup fra 2.
Bundesliga.
Sportschef Jesper Thaisen og jeg er ved at få de sidste
brikker til at falde på plads, og vi startede træningen
mandag den 4. maj, hvor 26 topmotiverede spillere
mødte op til en fysisk test."
4 tidligere U-18 spillere i 1.-2. holdstruppen.

"For det samlede håndboldprojekt i Odense er det
meget væsentligt, at vi kan udvikle vores talenter på
divisionsniveau," siger Mark Jespersen, formand for
Styregruppen.
Mark siger videre, at "vi er meget tilfredse med de
sportslige resultater, og det er fantastisk, at vi også
lykkes på dette parameter i vores strategiplan. Målet
for den kommende sæson er ubetinget en oprykning
til 1. division med 1. holdet og en konsolidering af
vores talentfulde 2. hold i 3. division."
Netværksmøder:
HCO Herrernes samarbejdspartnere er automatisk
medlemmer af et erhvervsnetværk, som mødes én
gang om måneden - undtagen i juli og august.

HCO har op til den nye sæson indlemmet 4 meget
talentfulde 1. års seniorer i 1.-2. holdstruppen. Det
drejer sig om Constantino Enrico "Cookie" Bagatolli,
Andreo Zarkovic, Kasper Christensen og Mark Madsen,
som med deres talent og lyst til udvikling vil skærpe
konkurrencen om pladserne.
Cheftræner Sune Gren og sportschef Jesper Thaisen er
imponerede over drengene, og de vil følge spillerne
nøje. "Der er et stort spring fra U-bold til senior-bold,
og vi skal gøre det lettere for de unge talenter. Vi
forventer til gengæld at se en stor vilje til fysisk
træning samt den rette indstilling til altid at præstere
det ypperste."
5 oprykninger i løbet af 3 sæsoner!
Med den 5. oprykning på kun 3 sæsoner bliver vores
unge håndboldprojekt ved med at imponere.
Vores 2. hold sikrede sig således oprykning til 3.
division efter 2 play-off kampe mod AIA Tranbjerg.
Med en sejr på hjemmebane på hele 32-18 og en
fornem sejr på udebane på 15-34 blev projektets 5.
oprykning på 3 år en realitet.

Møderne, der holdes som morgenmøder, er en
overbygning på vores i forvejen godt etablerede
netværk, men her med større fokus på at skabe mere
forretning mellem virksomhederne.
Mødeplanen for resten af 2015 ser således ud:
11.06.2015:
11.09.2015:
09.10.2015:
13.11.2015:
11.12.2015:

Birk & Conrad
ej aftalt
ej aftalt
Spar Nord
ej aftalt

En stor tak til de frivillige hjælpere!
En klub kan ikke klare sig uden hjælp fra frivillige og
ulønnede hjælpere, og som en beskeden "tak for
hjælpen" i den forgangne sæson blev de frivillige
hjælpere inviteret til VIP-arrangement i forbindelse
med slutspilskampen i Silkeborg mellem BSV og GOG.
Kampen blev spillet 2. påskedag - ikke den bedste dag
at arrangere håndboldtur på - og det var formentlig
grunden til, at der kun var 14 deltagere på turen.

Vi kom af sted med en god halv times forsinkelse, da
chaufføren ikke "kunne få liv" i den bestilte 20

personers bus. Som den gode sponsor Comfort Tours
er, blev vi straks opgraderet til en 50 personers bus.

Her var der god plads til "at strække benene" og nyde
den medbragte proviant, som Nicolai Gynther havde
sørget for. Der var ingen, der led nød - hverken på udeller hjemturen!
"Vi håber, at I nød turen, og vi vil gerne sige mange tak
for hjælpen, - og forhåbentlig på gensyn til efteråret,
hvor vi tager hul på en ny og spændende sæson, hvor
vi også får brug for mange frivillige hjælpere som en
væsentlig del af teamet omkring HC Odense
Herrehåndbold A/S.

Spillerne og lederne omkring holdet har flere gange
givet udtryk for, at det er meget betryggende for dem
at vide, at de praktiske opgaver omkring en
kampafvikling varetages af en flok seriøse personer!!
HCO arbejder seriøst .... såvel på som uden for banen.
Kender du/I én eller flere personer, som kunne tænke
sig at blive en del af teamet, så kontakt
Stig Spangsberg på sp@hcodense.dk eller 6127 7970.

Interessante datoer.
Den 27. maj 2015 kl. 8.00-9.30 afholdes
"Forretningsnetværk i HC Odense" hos "Kokken &
Jomfruen (Catering Danmark) og den 4. september
2015 kl. 18.30 afholdes et erhvervsseminar hos "Birk &
Conrad."
Reservér allerede nu datoerne, - indbydelser udsendes
for hvert enkelt arrangement.

