Odense, den 22. juni 2015.
Sommerferien står for døren, og det er tid til at slappe
af og lave ingenting.
Det gælder dog ikke for HC Odenses herrer og
organisationen omkring holdet. Her arbejdes fortsat
intenst på at sikre de bedst mulige vilkår for sæsonen
2015-2016.
HC Odense har i den forgangne sæson haft et
succesfuldt samarbejde med samtlige sponsorer, og
det er lykkedes at nå til enighed med alle om at
forlænge aftalerne, så de også gælder i den nye
sæson.

om, at netværket har været en stor succes.
Der blev blandt andet givet udtryk for, at netværket er
meget nærværende, møderne er præget af en
gensidig respekt og der er god variation i møderne,
som afholdes på skift hos de samarbejdspartnere, som
byder ind herpå. Møderne har endvidere været
præget af et stort og stabilt fremmøde, som lover godt
for fremtiden.
Mødeplanen for resten af 2015 ser således ud:
11.09.2015:
09.10.2015:
13.11.2015:
11.12.2015:

PWC
Marius Pedersen A/S
Spar Nord
Odense Renovation A/S7

Det er desuden lykkedes at få underskrevet nye
samarbejdsaftaler med følgende firmaer:

Sune Gren
Cheftræner Sune Gren har ordet:
Så nærmer ferien sig for drengene, som dog ikke skal
forvente at holde helt fri. Fra den 1. juli kan drengene
nyde en velfortjent pause, hvor de dog både skal
holde løbe- og styrketræningen godt ved lige.

HCO Herrernes samarbejdspartnere er automatisk
medlemmer af et erhvervsnetværk, som mødes én
gang om måneden. Møderne har til formål at skabe
mere forretning virksomhederne imellem, og på
mødet den 11.6.2015 hos Birk og Conrad - som var det
sidste møde inden sommerferien - var der enighed

Vi har haft en super god opstart mod den nye sæson,
rigtig mange spillere til træning hver gang og alle
leverer på et højt niveau, hvilket også er nødvendigt,
når vi ser på den pulje, vi skal vinde efter
sommerferien.
Vi er kommet i pulje med alle tre nedrykkere fra første
division - SUS Nyborg, AGF Århus og Rækker Mølle

KFUM. Desuden er storsatsende Fredericia rykket op
fra tredje division, Give Fremad ligner igen en farlig
outsider til en topplacering og endelig er der 4 stærke
2. hold i puljen. Vi er til gengæld sluppet for HEI
Skæring, men der skal ikke herske tvivl om, at vi er
kommet i den klart stærkeste af de tre 2. divisions
puljer - pulje 2. Det betyder, at vi hver eneste gang
skal levere på et rigtigt højt niveau, hvis vi skal vinde
puljen ... og DET SKAL VI!
Mandag den 3. august fløjtes der op til opstart efter
ferien, og til orientering for alle håndboldhungrende
vil der løbende blive annonceret på HC Odenses
Herrers facebookside om hvor og hvornår vi spiller
træningskampe. Jeg kan allerede nu løfte sløret for, at
vi skal møde Otterup HK (1. Div.), Fredericia HK (2.
Div.) Stadion (2. Div.) HEI Skæring (2. Div.) og Falk
Horten (Norsk 1. Div.) Så det gælder om at nyde den
snart forestående sommerpause, så vi er klar til at give
den fuld gas fra den 3. august.
Husk at tage naboen og et par gode venner med i
hallerne, så der kommer rigtig mange og hepper på HC
Odenses bedste herrehold.

Jesper Thaisen
Sportschef Jesper Thaisen har ordet:

Brian Nielsen
Håndbold CV´et fortæller således om elitær tilgang
kombineret med udvikling af talenter: U18 Liga piger i
GOG, oprykning med SUS herrer til 2. division og
træner af flere omgange for DHG`s 2. divisionsdamer.
Tillige har Brian den højeste træneruddannelse, som
både Elite- og Diplomtræner i DHF regí. Det er derfor
en meget kompetent træner, som HC Odense Herrer
har tilknyttet.
I det civile er Brian også 100% beskæftiget med
håndbold, idet han er leder af Fyns Håndbold
Forbunds kontor – og sideløbende er Beachhandball
delegeret i EHF.
”Jeg glæder mig meget til at komme i gang og
fortsætte den spændende udvikling af herretalenter i
Odense og samtidig blive en del af det spændende
herreprojekt for så vidt angår at etablere og fastholde
elite herrehåndbold i byen. Jeg har fulgt det seriøse og
ambitiøse projekt fra sidelinien og ser det som en
spændende udfordring at blive en del heraf” udtaler
Brian Nielsen.
Cheftræner Sune Gren og Brian Nielsen er allerede i
gang med detaljeplanlægningen og vi er overbevist
om, at vi har en eminent trænerkonstellation, som
sammen med holdleder Søren Pedersen vil flytte os til
næste niveau.

Det er med stor tilfredshed, at vi kan meddele, at vi
har ansat Brian Nielsen som træner til vores meget
talentfulde 3. divisionshold.
Det er på alle måder et perfekt setup til vore unge
spillere med lyst til udvikling til noget større.
Brian er i ordets bedste forstand håndboldnørd og har
en lang trænerkarriere bag sig

Nye medlemmer af styregruppen:
Styregruppen har fået tilgang af 2 meget kompetente
personer, - Martin Bækhøj og Søren Pedersen.

opdatering af diverse medier samt tage del i diverse
møder og beslutningsprocesser.
Der skal ligeledes lyde et stort "velkommen" til Søren
Pedersen.
Martin Bækhøj
Martin er 38 år, og han har spillet i Søndersø IF,
Otterup, SG Solingen og Bayer Dormagen i 2.
Bundesliga i Tyskland. Han har desuden været træner i
Otterup - sammen med HC Odenses træner Sune
Gren.
Til daglig er Martin ansat i Nordea som
Seniorinvesteringsrådgiver, og han skal i samarbejde
med sportschef Jesper Thaisen styrke og udvikle
kontakten til spillerne - nuværende som kommende.
Martin skal desuden tage sig af en række
kommercielle arbejdsopgaver ligesom kontakten til
moderklubberne skal prioriteres højere. Martin vil
som nyt styregruppemedlem tage del i diverse møder
og beslutningsprocesser.
Der skal lyde et stort "velkommen" til Martin Bækhøj.

Foto er på vej.
Søren er 34 år, og han har i "de unge dage" spillet
håndbold i Munkebo, Aarup og DHG. Søren valgte på
et tidspunkt håndbolden fra og fortsatte med
ledelsesmæssigt arbejde for Munkebo Boldklub
(fodbold), hvor han fortsat er engageret.
Søren er oprindeligt uddannet som speditør, men han
er i dag ansat som strategisk indkøber hos Siemens
Wind Power.
Søren har en forventning om en direkte oprykning fra
2. til 1. division, - at HC Odense vil få et større
"opland", - at flere får kendskab til og glæde af HC
Odense, og at HC Odense lykkes med at gå fra projekt
til klub. Søren "bliver glad i låget", når han kan se
udvikling hos såvel den enkelte som hos hele holdet både inde på og uden for banen.
I styregruppen vil Søren stå for den elektroniske
kontakt til blandt andet DHF, han vil få ansvar for

Dette er det sidste nyhedsbrev inden sommerferien,
og styregruppen for HC Odenses Herrer ønsker alle
modtagerne af nyhedsbrevet en rigtig god sommer og
på gensyn til september, hvor vi igen melder os på
banen.

