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Velkommen
til sæsonens første nyhedsbrev. Her kan du
læse om de nye spillerprofiler, de nye
samarbejdspartnere, netværket Horisont og
meget mere.

Thomas Christensen. Han har en fortid som
aktiv divisionsspiller og træner for bl.a. OH77
og hans opgave er at få spillet et stort set nyt
hold sammen.

Sæsonen er 19/20 er skudt i gang og
1. divisionsholdet er startet ganske fornuftigt.
Det er tydeligt at der rent spillemæssigt er lagt
et lag på og spillerne er blevet mere rutinerede. De nye spillere ser også ud til at finde
godt fodfæste både på banen og udenfor i det
Odenseanske. Holdets målsætning er en placering i midterfeltet 4-9, men selvfølgelig går
man efter, at hver enkel kamp skal vindes.
3. divisionsholdet har fået ny mand ved roret;

Som en del af en overordnet plan skal vi i denne sæson spille flere kampe i Odense Idrætshal, ikke fordi vi ikke er glade for at være i
Dalumhallen, men kapaciteten er begrænset
bl.a. til vores VIP-arrangementer. Og vi har
da også en forventning om at tiltrække flere
tilskuere fra hele Odense.
Læs mere på de følgende sider.
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Portræt af
de nye spillere
Eigil Feddersen,
24 år
Født og opvokset i
Roager, tidligere klubber: Ribe HK, Skjern,
Frederikshavn. ”Folk
har været utrolig
gode til at tage mod
mig. Alle har været
åbne, og der er blevet
taget nogle gode initiativer for at integrere
de nye fx med sociale
arrangementer.”

Frederik Skov, 20 år
Tidligere klubber
Fredericia HK og
Trelde GI. Har gennemført HHX. Pt. i
gang med at læse fag
på VUC Odense og
vil rigtig gerne læse
klinisk biomekanik
(kiropraktor). Er pt.
arbejdsløs, men
håber på at finde et
job til jul. ” Jeg føler
jeg er faldet godt til.
Drengene og teamet
har taget godt imod
mig og der er en dejlig dynamik i gruppen. Jeg
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har skulle vænne mig til, at der er 2 spillere
på ”min position”, men det er kun godt med
konkurrence (Søby og jeg). Jeg føler også jeg
er faldet godt til i byen. Jeg bor sammen med
min kæreste i et nybyggeri ved universitetet
og det er en god placering for os. Så jeg føler,
alt i alt, at jeg er kommet godt afsted hjemmefra (første gang jeg bor for mig selv) og føler
mig til rette i Odense. ”
Mathias Rau, 18 år
Har spillet i DHG og
HC Odense
Talentcenter. Under
uddannelse på Kold
College HTX hvor han
læser Bioteknologi
og idræt. ”Jeg er den
yngste på holdet,
men selvom jeg er
den yngste, synes jeg
ikke det er noget jeg
mærker til i dagligdagen under træningen,
og det mest positive ved at være den
yngste er, at der er så meget at lære og mange
gode spillere på holdet at lære af. Alle spillere
og trænere har været rigtig gode til at tage
imod mig, hvilket giver en mega fed harmoni
til træning og kamp, og det synes jeg godt
man kan mærke til træning og kamp.”
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Marcus Raakjær,
22 år
Har spillet i St. Hallvard (Norge), Drammen Håndballklubb
(Norge) og Frederikshavn.
Arbejder i kunde
serviceafd. i pakke
firma (pakke.dk).
”Jeg har blitt utrolig
godt tatt i mot av
alle på holdet og de
rundt holdet. Det er
en utrolig inkluderende gjeng, og alle går
godt sammen med

Sæt kryds
i kalenderen
Fredag den 24. januar
afvikler vi igen Tour de Odense.
Målet er selvfølgelig at cykle endnu en
rekord hjem, men aftenen byder også
på EM semifinale på storskærm, god
mad og underholdning

Horisont – HCO’s
erhvervsnetværk
Erhvervsnetværket
fik ved indgangen til
sæsonen nyt navn:
Horisont og ny facilitator: Steen Møller.
Begge dele for at
udvikle og positionere de rammer som vi
skaber for at samarbejdspartnere kan
netværke, dele viden,
lave forretning, skabe
relationer m.v.

hverandre.”
Kristian Larsen,
21 år
Har spillet i Hashøj
og GOG/Oure, er i
gang med at læse til
ingeniør på Syddansk
Universitet i Odense.
”Jeg synes, jeg er faldet rigtig godt til på
holdet. Vi er mange
unge spillere, der
gerne vil en masse,
og vi danner en god
gruppe, som fungerer
rigtig godt sammen
socialt.”
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Vi havde til det første
netværksmøde besøg
af generalsekretær
Morten Stig Christensen fra DHF. Det var et
passioneret indlæg om hele processen man
var igennem for at få VM til landet og slutteligt
få en del af overskuddet kanaliseret ud, så
man får vendt medlemskurven i håndboldsporten.
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Og det skal da lige nævnes at Mortens søn
Magnus er hjemvendt til HCO efter et ophold i
det sjællandske.
Værtsskabet stod RelateiT for og de leverede
et meget spændende indlæg om hvordan teknologi kan anvendes – f.eks. brug af software/
hardware til ansigtsgenkendelse i detailforretninger.
Sæsonens andet netværksmøde foregik hos
en af regionens store møbelbutikker, Werenbergs Møbelhus og her var foredragsholderen
Thomas Visti, der er adm. dir. for MIR. Det var
et meget inspirerende foredrag om Thomas’
rejse der startede med Universal Robots og
derefter MIR, og ikke mindst hans engagement omkring Odense og byens rolle.
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var ved at løbe tør for plads til bannere.
De nye skilte har den fordel at de ikke fylder
meget, er lette, spillerne slår sig ikke på dem,
og så er der tryk på begge sider.
Vi vil fremadrettet også tilbyde sponsorer og
samarbejdspartnere at de kan få deres
reklamer på gulvet. Udover reklamepladsen
på midtercirklen vil vi tilbyde rektangulære
reklamer i 100*400 cm.
Kontakt Mark på 40 99 69 99
hvis du vil på ”gulvet”

Kommende
netværksmøder
i Horisont
DATO

VÆRT

11. oktober

Focus Advokater

8. november

Nybolig

13. december
7. februar
13. marts

Nye typer skilte og
gulvreklamer

17. april

Op til denne sæson
introducerede vi
”bløde” gulvskilte da
vi bl.a. i Dalumhallen

15. maj

Comfort Tours

19. juni

VVS Ekspressen

Alle netværksmøder afholdes hos samarbejdspartnere fredag morgen kl. 7.15
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Nye samarbejds
partnere

2. oktober 2019

Rescandi
v/Kurt Trøster arbejder indenfor affaldshåndtering i Danmark og Norge.

Ved indgangen til sæsonen er der kommet en
stribe nye samarbejdspartnere til:
Kabbel & Gammelgaard
består af Sara Kabbel og Anja Gammelgaard,
som virker indenfor HR området.

AV Center
v/Johnny B. Larsen sælger og udlejer stort set
alt indenfor AV- udstyr til mødelokaler, events,
koncerter m.v.
Kerteminde Motorservice
v/Claus Kronquist reparerer og servicerer
motorer, pumper og hydraulik.
Bull Burger
v/Henning Andersen leverer byens bedste
burgere fra de to adresser på Mageløs og
Middelfartvej.
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3. Division
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på ingen måder i tvivl om de her unge mænd
er klar til. Jeg er som træner ikke et sekund i
tvivl om at denne sæson bliver en succes!

Af Thomas Christensen, Træner 3. Division
Når vi skyder sæsonen igang, så er det med
en følelse af stor spænding og glæde efter
endelig at komme i gang! Jeg føler mig utrolig
privilegeret over at træne disse unge mennesker samt at få lov til at følge deres rejse, som
først lige er begyndt. Når det så er sagt er det
ingen hemmelighed at de sidste 4 måneder
har været én lang rutsjebanetur af følelser.
Sæsonopstarten har ikke været så optimal
som jeg havde ønsket, idet flere af sidste års
bærende profiler har forladt klubben til fordel
for andre græsgange. Det er aldrig den bedste
start at se fundamentet for sin trup forsvinde,
men jeg fandt ret hurtig stor trøst i det enorme potentiale hos de spillere der mødte op
til træning, samt de mange rå talenter på U19
holdet. Med sammenlægningen af U19 og
3. Division herre, står jeg i dag med en trup
der besidder enorme mængder af potentiale
og som alle er klar til at levere og yde det bedste for trøjen.

Personligt glæder mig til at spille i Dalum
hallen for HCO med logoet på brystet og
sammen med holdet byde jer velkommen til
en sæson med en masse spændende kampe
og god underholdning. Jeg håber derfor at
så mange som muligt vil finde vej til Dalumhallen, når sæsonen skydes i gang og hjælpe
drengene på deres spændende rejse. Drengene hungrer efter at vise deres potentiale og
hvorfor de er en del af HC Odense.

Fotoshoot
Vi havde kort før sæsonstart hele truppen
forbi Pegasus Reklame & Mangeting
v/ Morten Knudsen til fotografering, og med
det nye spilletøj fra Joma & Sport Direct fik
vi mange gode billeder, både af holdet og de
enkelte spillere.

Det er en trup som altid troligt møder op til
træning for at lære- og udvikle sig og derfor
bliver der arbejdet hårdt til hver træning, hvilket nu kommer til udtryk i den eksponentielle
udvikling af holdets spil på banen. Udover det
hårde arbejde og spillet, hersker der altid et
utroligt højt humør i truppen, hvilket jeg anser
som en stor styrke. Men sammensætningen
af truppen bygger nemlig ikke kun på spillet
på banen, da jeg mener at det er vigtigt at
truppen fungerer sammen, og at spillerne går
i ilden for hinanden – for holdet! Og det er jeg
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Kommende kampe
3. division: 4. oktober HCO-Tommerup
1. division: 6. oktober Tønder- HCO
1. division: 9. oktober HCO-Otterup

Portræt af
de frivillige
Kylle og Bent Thaisen, møder trofast op til
alle HCO arrangementer. Kylle som værtinde i
vores VIP, hvor Bent også giver en hånd med,
ellers er Bent med til at klargøre hallen inden
vores hjemmekampe
Bent er et ikon indenfor både fynsk og dansk
håndbold, med rødder i DHG
Bent kom i FHF´s bestyrelse i 1969, og i perioden fra 1979-2002 var Bent formand for FHF.
Bent har helt fortjent modtaget et hav af udmærkelser, som kun tildeles få. Alt dette har
Bent kun kunne opnå pga. af en meget forstående og håndboldinteresseret Kylle, som
gennem et lang liv, har bakket Bent op.
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Sven-Erik Peterson har været en af HC Odenses trofaste frivillige næsten fra opstarten.
Han er medlem af styregruppen og hans
primære arbejdsopgaver er sekretariatsfunktioner. Tillige har han ansvaret for VIP-spisningerne før alle hjemmekampe.
Sven-Erik fik sin håndboldopdragelse i DHG,
hvor han startede som puslingespiller i 1953.
Han spillede herefter uafbrudt via ungdomshåndbold til divisionsspiller, og sluttede som
veteran da bentøjet ikke kunne holde længere.
Udover at være aktiv i HC Odense, har han
også gennem mange år været aktiv i DHG
Håndbolds sponsorudvalg. I sidste sæson
opnåede han den hæder at modtage DHG`s
guldnål og FHF`s sølvnål for mange års frivilligt arbejde.

Det er ikke kun på banen, kampene skal kæmpes og strategierne skal lægges. I HC Odense
arbejder vi hele tiden på at forbedre os på alle
parametre. Fremover vil kvaliteten på vores
kommunikation få en ekstra dimension. En
ekstra spiller om man vil. Vi har startet et
samarbejde med Rikke Fisker Knudsen, 31, fra
Odense.
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Rikke har siden 2012 arbejdet indenfor håndbold i forskellige roller som journalist, reporter, fotograf og redaktør. I øjeblikket arbejder
hun bl.a. ved det europæiske håndbold
forbund, EHF, som reporter. Vi håber at kunne
overføre nogle af de ting, Rikke arbejder med
der, til HC Odense i lidt mindre skala.
Rikke har sagt ja til at vejlede os ift. vores
kommunikation på LinkedIn og Facebook samt
at give os gode råd til, hvordan vi bedst muligt
rammer vores målgruppe på vores eksterne
kommunikation. I kan allerede møde Rikke i
hallen til nogle af HC Odenses kampe, hvor
hun følger holdet og dokumenterer op- og
nedture til bl.a. Facebook. Første opgave er at
lægge en kommunikationsplan
og derefter finde
ud af, hvordan
vi bedst muligt
udnytter de ressourcer, vi har i
klubben.
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Vil du med holdet?
HC Odense Herrehåndbold er i en rivende udvikling, på banen går det rigtig godt sportsligt,
både for 1. Divisionsholdet og 3. Div holdet.
Vi mangler frivillige - så vil du være med til
at støtte op omkring HC Odense, så henvend
dig til os. Vi mangler folk der vil hjælpe med
kampafvikling, VIP-spisning, sponsorpleje,
opsætning, nedtagning, omdeling af materiale, SoMe etc.
Så vil du være en del af et fantastisk fællesskab, et fantastisk netværk og et håndboldselskab i rivende udvikling, så ring til
Sven-Erik, 21 63 10 18
Mark, 40 99 69 99
Thomas, 21 79 28 62
Stig, 61 27 79 70
n

Velkommen til
Rikke. Vi glæder
os over samarbejdet og hvad
det kan føre til!
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