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Kør til Odense Idrætshal og
støtMartin
HC Odense.
Træner
Hjortshøj
GRATIS ADGANG
Hjemmekampen på søndag
12. november mod Fredericia
HK er flyttet til Odense
Idrætshal. Kampen starter kl.
19.30

Trænerens hjørne
Efter 6 spillede turneringskampe, kan jeg som
cheftræner i HC Odense se tilbage på en
turneringsperiode der overordnet set har
været tilfredsstillende.
Jeg er naturligvis utroligt glad for
pointudbyttet, men jeg glæder mig også over,
at holdet rent spillemæssigt i større perioder
har afviklet kampene på en god måde.
Specielt er jeg tilfreds med defensiven og
vores 2 målmænd - Loke Brasen og Kasper
Kousholt - som sammen har givet os gode
betingelser for at vinde kampene.
I angrebet arbejder vi fortsat på at "finde
hinanden" og skabe nogle automatismer, men
det tager noget tid, når træneren er ny,
angrebsstilen er ny og en del nye spillere er
bragt ind på holdet. Jeg synes dog, at vi
bevæger os i den rigtige retning - og er
generelt set meget fortrøstningsfuld.
Jeg oplever en ærgerrig, målrettet og
motiveret trup - og en gruppe spillere, der har

en meget professionel tilgang til det at være
håndboldspiller i HC Odense.
Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at
fremhæve hele setup'et i og omkring HC
Odense Herrer.
Jeg oplever utroligt mange mennesker, der
ønsker det bedste for spillerne, staben, holdet
og HC Odense. Spillerne har gode betingelser,
og jeg har ligeledes som cheftræner nogle
gode betingelser.
Holdet har i Susanne Madsen en fremragende
og yderst dedikeret holdleder, der virkelig er
spillernes støtte og praktisk hjælper til diverse
udfordringer, der byder sig. Jeg er utroligt
glad for samarbejdet med Jesper Thaisen og
Sune Gren omkring det sportslige - og ser
derudover også meget positivt på det
samarbejde der er med den fysiske sektor det være sig både fysioterapeuter, fysisk
træner m.m.
Jeg forventer, at oprykningsstriden kommer til
at bestå af HK Give Fremad, SUS Nyborg og så
os selv - og det bliver en benhård kamp, der
venter os - men vi er klar til at gribe til
arbejdshandskerne og tage kampen op!

Martin Hjortshøj, under taktikmøde med videoklip

Nye profiler i spillertruppen

Begge spillere fortæller også, at de er glade
for Odense by, som er større end de byer,
som de kom fra. Der sker generelt bare mere i
en storby, hvilket ifølge alle spillerne er skønt.
Træningsmiljøet er stadigvæk fremragende

Fra venstre Mathias Pilgaard, Morten Kirkeby, Niklas Andreasen

Efterårets sidste måned er i fuld gang og
håndbolden kører på alle cylindere. På HC
Odenses 2 divisionshold render seks nye
ansigter rundt, og selvom håndbold er et
sprog som alle forstår, så kan det være svært
at være ny. Dette er dog ikke tilfældet hos HC
Odenses nye spillere, som er glade for både
byen og holdet.
Af Michael Hansen
HC Odense har fået nyt blod op til sæsonen.
Nye spillere er kommet til, og efter en
sæsonstart som har budt på 5 sejre og 1
nederlag, dedikeres dette nyhedsbrev netop
til de nye spillere. For, hvordan er de nye
egentlig faldet til på holdet, og har
træningsmiljøet været som de regnede med.
De spørgsmål kan I få svar på, hvis I læser
videre.
-Jeg er personligt faldet rigtig godt til på
holdet. De etablerede spillere har taget godt
imod os, både på og udenfor banen, siger HC
Odenses nye bagspiller Morten Kirkeby.
Hans holdkammerat Mathias Pilgaard er enig
og tilføjer.
-Vi er gode til at være sociale på holdet og
lave noget sammen, så der sker noget i
hverdagen, siger HC Odenses nye stregspiller
Mathias Pilgaard.

Mange af spillerne fortalte inden sæsonen, at
træningsmiljøet var en væsentlig årsag til, at
de skiftede til HC Odense, så naturligvis blev
spillerne spurgt om træningsmiljøet har levet
op til deres forventninger.
Det har det ifølge, HC Odense nye mand
mellem stængerne, Loke Brasen.
-Vi træner meget, og det er kun dejligt, for vi
vil alle sammen gerne blive bedre. Nogen
gange skal vi dog helt til Allested-Vejle for at
træne. Der er lidt langt, men sådan er det jo.
Når HC Odense træner foregår det som regel
sammen med 3 divisionsherrerne, hvilket vil
sige, at de er mange til træning. Netop
antallet af dygtige spillere er med til at give
træningen noget ekstra.
-Vi har også et rigtig godt tredjedivisionshold,
som kommer og bakker op til træning, siger
HC Odenses nye playmaker Niklas Andreasen,
inden han bliver suppleret af både Morten
Kirkeby og Andreas Banggaard.
-Når alle er her, så er vi 30 mand. Vi bliver
matchet godt, og det er dejligt, at folk er
mødestabile. Det er sjældent, at vi mangler
nogle, uddyber de to spillere.
Sæsonstarten har budt på 5 sejre og et
ærgerligt nederlag til Give. Spillerne er, Give
kampen undtaget, tilfredse med
sæsonstarten, specielt fordi de er en ny
gruppe af spillere.
-Vi ved godt, at vi er mange nye, og det
kommer til at tage noget tid at få spillet det
bedst mulige hold sammen. Og så skal det nok

udmønte sig i nogle fornuftige resultater
længere henne i sæsonen, siger Niklas
Andreasen. Også holdets nye højrefløj Mikkel
Søby er tilfreds med indledningen på
sæsonen.
Bortset fra Give-kampen, så er vi tilfredse,
fortæller han.
HC Odense nye bagspiller Morten Kirkeby får
lov til at få det sidste ord.
”Vi skal nok komme stærkt tilbage, så vi
napper Give på hjemmebane i foråret”.

havn, hvor Walther også har en finger med i
spillet.
Temaet for dette møde er et bedre indblik i
Google Add Words, søgemaskineoptimering,
Facebook mv.
Indlægsholder er Allan Holmberg fra Best of
Online, som vil kaste lys over emnerne.
Årets sidste netværksmødes afholdes fredag
den 8. december, hvor PwC er vært. PwC er et
af Danmarks største og mest velrenommerede
revisionsfirmaer og er samtidig en af vore
”gamle” sponsorer, som har været med fra
starten af HCO Herrehåndbold.
PwC er netop nu medieaktuelle i forbindelse
med Årets Ejerleder 2017, som de er
medarrangør af.

Fra venstre, Andreas Banggaard, Mikkel Søby, Loke Brasen

Events
Vi arrangerer for 3. gang sponsorcykelløbet
”Tour de Odense” i Dalumhallerne hvor
erhvervsfolk, kendisser og koryfæer fra
Odense sætter sig i sadlen, for at cykle penge
sammen til HC Odense Herrer til støtte for
klubbens ambitioner om at vende tilbage på
håndboldlandkortet.
Cykelløbet kører af stablen den 26.januar
2018. Interesseret ? Så kig forbi på vores
hjemmeside og læs mere. Du finder os her.
Netværksmøder
Husk netværksmødet på fredag den 10.
november hos Walthers Dinner, som bl.a.
leverer mad til vores sponsorarrangementer i
forbindelse med hjemmekampene. Vi mødes
på Copper Box, Finlandskaj 2. Copper Box er
en flydende cafe og restaurant på Odense

Temaet for denne dag er Cyber Crime,
endeligt program er endnu ikke fastlagt, men
vi kan helt sikkert se frem til en spændende
morgen, når Mette Plambeck og Poul Erik
Jacobsen byder os velkomne på
Rytterkasernen 21.
Møderne ledes som altid af Søren Fohlmann,
indehaver af Fohlmann Communications.
Kommende kampe:
12.nov. kl. 19.30 – hjemme mod Fredericia
17.nov. kl. 19.30 – ude mod SH Svendborg
29.nov. kl. 20.30 – hjemme mod SUS Nyborg
Det fulde kampprogram er tilgængeligt på
hjemmesiden her.

