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Juleaften nærmer sig, så nu er det tid til at
ønske 
Af sportschef Sune Gren
Første halvdel af sæsonen er spillet,
førsteholdet har i de ti kampe, der er spillet,
været så dygtige, at det i de ni af dem er
blevet til fuldt pointudbytte, kun udekampen
mod Give gav et negativt resultat.
Give har dog tabt til både Faaborg og GOG,
hvilket betyder, at vi ligger alene i spidsen af
rækken, tæt forfulgt at GOG, Give og Faaborg.
Første halvdel af sæsonen har vist, at den
prioritering, der er lavet i den sportslige
sektor, er den rigtige, nemlig fokus på spillere,
som er klar til at yde det ekstra, der skal til.
Bl.a. træning søndag morgen, hvis det er
nødvendigt!
Den energi og gejst spillere, trænere og øvrige
omkring holdet lægger for dagen er fantastisk,
- det er den, som gør det muligt for os at ligge
nummer 1 lige nu. Drengene træner godt og
yder en super indsats hver eneste gang, og
det gør hele teamet omkring holdet også.

hjemmekampe uden tvivl bliver Give, Faaborg
og AGF. Det er dog vigtigt at påpege, at der
ikke er nemme hold i rækken.
Ønsker jeg mig så ikke mere? Jo det gør jeg,
jeg ønsker mig at I alle tager en god ven, en
nabo eller en forretningsforbindelse med i
hallen. Det var så super fedt til kampen mod
SUS Nyborg at opleve, at der var 65 personer
til VIP spisning. Det skal vi gøre igen!
Jeg ønsker, at vi får udvidet vores grundlag for
at drive håndbold i HC Odense, således at vi i
den kommende sæson kan hæve overliggeren
endnu mere, give vores træner Martin og
holdet bagved holdet endnu bedre
arbejdsforhold, skabe en bredere trup og
sørge for, at Odenseansk herrehåndbold
flytter sig endnu mere.
Sidst – men ikke mindst - ønsker jeg jer alle en
rigtig god jul og et lykkebringende nytår, jeg
glæder mig til vi ses i hallen igen i 2018.

Tour de Odense

Vores hold i 3. division klarer sig ligeledes
godt, de leverer for det meste rigtig god og
seværdig håndbold, og alle yder en super
indsats til både træning og kamp.
Jeg skrev som overskrift, at det er tid til at
ønske. Hvad ønsker jeg mig så?
Jeg ønsker – måske ikke uventet - at vi kan
være lige så dygtige i foråret som i efteråret.
Vi skal fortsætte den flotte kurve, vi har vist i
efteråret, vi har flere af de nærmeste
konkurrenter på hjemmebane. Kampene ude
mod GOG og Skovbakken er helt sikkert to af
de svære udekampe. Mens de sværeste

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.

Der konkurreres om at cykle længst på 60
minutter plus yderligere en 10 minutters spurt
og der bliver løbende aflæst og speaket om
hvor langt det enkelte hold er nået.
Rækkefølgen vil også blive vist på storskærm
under løbet, så man kan følge sit hold mens
man sidder og hygger sig ved bordene
sammen med alle øvrige bidragsydere og
sponsorer. Den kulinariske oplevelse bliver
leveret af Birk & Conrad, vine fra Skjold Burne
samt øl/vand fra Albani.
Alle som kan cykle, kan deltage på/med et
hold og man kan være op til 6 personer.
De foregående års cykelløb har været en
fantastisk sjov og intens oplevelse og en
perfekt ramme for hygge og festlig
underholdning. Her er der en gylden mulighed
for at holde en sjov firma fest eller måske
sammen med nogle leverandører.
Cykelløbet kører af stablen den 26.januar
2018 kl. 18.30 i Dalumhallerne hal 2. .
Interesseret ? Så kig forbi på vores
hjemmeside og læs mere. Du finder os her.

Carsten har siden 1998 arbejdet med
headhunting og gik i august 2009 selvstændig
og skabte TARGET Headhunting, der i dag har
hovedkvarter i Forskerparken i Odense og
beskæftiger 8 i DK, 4 i Indien og 2 i Singapore.
Samlet set har virksomhedens headhuntere
rekrutteret mere end 2.500 medarbejdere
gennem tiderne. Lige fra
bestyrelsesmedlemmer til Adm. direktører,
Funktionschefer til Specialister i både DK og
udlandet.
Carsten kan ligeledes se tilbage på en
glorværdig håndboldkarriere i Tarup-Paarup IF
(TPI, Odense), med plus 250 divisionskampe i
perioden fra 1978 – 1992 - som toppede med
en bronzemedalje i 1989 og slutspilskampe i
1990 og 1991, hvor holdet var blandt de 6
bedste i landet.
Desuden har Carsten også være professionel
håndboldspiller fra 1993 til 1996, hvor han
spillede for HC Vevey Nestlé i den
fransktalende del af Schweiz.
”Fra Tante bestyrelse til Professionel
bestyrelse” er temaet for det kommende
Netværksmøde, et emne som helt sikkert er
værdifuldt at blive klogere på, og som Stig
Jönsson fra TARGET Headhunting vil fokusere
på. Stig Jönsson har igennem de seneste 10 år
arbejdet selvstændig med headhunting og
strategiske tiltag for internationalt
orienterede virksomheder - de sidste 4 år har
Stig arbejdet sammen med Carsten.
Mødested er endnu ikke planlagt, men det vil
selvfølgelig fremgå af indbydelsen.

Netværksmøder

Events 2018:

Vært for årets første Netværksmøde den 12.
jan. 2018 er Carsten Gjørtsvang, CEO / partner
i TARGET Headhunting
(http://www.targetheadhunting.com), der ud
over afdelinger i Odense og København, også
er repræsenteret i Indien og Singapore.

03. Marts Træn sammen med spillerne
17. Marts VIP arrangement i SUS Nyborg for
sponsorer
April Odense Travbane (dato kommer senere)

Kommende kampe:
7. Januar Hjemme mod HEI, Skæring 2
(kampdato ændres muligvis)
17. Januar Hjemme mod Faaborg
Det fulde kampprogram er tilgængeligt på
hjemmesiden her.

HC Odense Herrer ønsker alle sponsorer og
interessenter en glædelig jul og et godt nytår

