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Formandens beretning for sæson 2015-2016 

 

I lighed med sidste år vil jeg først berette om udviklingen og aktiviteterne i klubben siden sid-

ste generalforsamling, mens næstformanden derefter vil gennemgå vore mange turnerings-

deltagelser i sæsonen 2015-2016.  

 

Bestyrelsen bestod efter generalforsamlingen den 3. maj 2015 af seks personer oven på af-

skeden med den tidligere mangeårige formand John Haarslev Hansen. Konstitueringen blev 

fastholdt som i året før. Desværre trak Thea Schmidt Haislund Jensen sig i utide fra bestyrel-

sesarbejdet i september 2015, og med begge suppleanters manglende mulighed for eller øn-

ske om at indtræde samt Rune Møller Paulsen bosiddende i Aarhus har den resterende besty-

relse haft nok at se til med at varetage de mange foreliggende opgaver. Det er forsøgt gjort 

efter bedste evne, men det er klart, at der er nogle ting, som der ikke har været overskud til at 

skænke den ønskede indsats. Klubben er meget afhængig af, at også medlemmer uden for be-

styrelsen lægger kræfter i klubarbejdet. Bestyrelsen har holdt seks møder imellem de to gene-

ralforsamlinger. 

  

En af de ting, som har holdt bestyrelsen beskæftiget, er anskaffelsen af nyt, fælles klubtøj. På 

sidste års generalforsamling blev tøjets endelige udformning besluttet, og det blev vedtaget at 

sælge tøjet til klubbens medlemmer for 600 kr. og lade klubben dække differencen op til an-

skaffelsesprisen. Dette tilskud fra klubben udgør 235 kr., så man kan altså få meget for sit 

kontingent i disse tider. Det blev besluttet, at bestyrelsen vurderer, hvad der er et passende 

antal tøjsæt at have på lager. Der er blevet indkøbt i alt 27 sæt, hvoraf der pt. er solgt 21. Net-

toudgiften for OCC har dermed været cirka 10.000 kr. samt 2500 kr. for rentegning af logo. 

Disse penge er efter bestyrelsens mening investeret rigtig godt, idet alle vore hold har set su-

pergodt ud, når de i sæsonens løb har deltaget i turneringer, arrangementer og træningen 

herhjemme. 

  

Vi har også arbejdet en del i at få sponsorater til klubben. Det har heldigvis været med en vis 

succes. Således modtog vi i september 2015 på baggrund af en flot ansøgning udarbejdet af 

Helle Eeg Hansen en bevilling på 15.000 kr. fra Carlsberg Sportsfond til anskaffelse af klubtøj. 

Derved er klubbens udgifter til de allerede indkøbte og enkelte fremtidige sæt tøj dækket, 

hvilket jo er rigtig dejligt.  

Derudover har ordningen FynskSupportEl hos Energi Fyn kastet lidt af sig. Det er en rigtig fin 

ordning, hvor Energi Fyn donerer 2 øre for hver kilowatttime, som tilmeldte kunder forbru-

ger, uden at det koster forbrugeren noget. Vi vil derfor gerne opfordre flere til at tilmelde sig 

dette, hvilket kan gøres ganske gratis gennem OCC – bestyrelsen hjælper meget gerne med 

dette. Får man gas fra Energi Fyn, kan man tilmelde sig en lignende ordning. 

Vi håbede også at kunne få lidt udbytte af initiativet KlubLiv Danmark, som vi meldte klubben 

til i september 2015 efter opfordring fra blandt andre DCuF. Det nåede dog ikke rigtig at blive 

til noget, inden ordningen blev sløjfet i januar 2016, fordi for få forretningsdrivende og for-

brugere havde tilmeldt sig. 

Vi har besluttet, at vi nu vil have gang i salget af bandereklamer, og der er i sæsonens løb ble-
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vet lavet forberedende arbejde med dette formål. Grunden blev lagt på ismødet den 18. maj 

2015, hvor vi bragte emnet op blandt de øvrige brugere og Odense Idrætsparks ledelse. De 

gamle aftaler blev fundet frem, og der er enighed blandt isfaciliteternes brugere om, at OCC 

har førsteret til op til halvdelen af reklamefladen i hal 2. OIK har ved sæsonens begyndelse og 

løbende derefter opsat et antal reklamer, men de vil flytte dem til fordel for vore, når de måtte 

komme. Vi har en god dialog med OIK, som har tilbudt, at vi til fremstilling og opsætning kan 

bruge deres prisaftale hos firmaet Megatryk. Vi har besluttet at sælge reklamerne til samme 

pris som OIK, hvilket vil sige 2000 kr. pr. meter i længden inkl. fremstilling, opsætning og ét 

års eksponering. Reklamerne monteres af praktiske årsager uden på plexiglasbeskyttelsen, 

hvor de holder i én sæson. Vi har fremstillet salgsmateriale og vil opfordre alle medlemmer til 

at kontakte bekendte i virksomheder og lignende med henblik på at sælge bandereklamer. 

Hvis nogen i øvrigt har idéer til sponsorater og ansøgninger, der kunne være relevante for 

klubben, hører vi meget gerne om det. Ligeledes hvis man har lyst til at være behjælpelig med 

ansøgningsarbejdet.  

 

På det sportslige plan fik vi skudt den interne turnering for hold i gang. Der var tre tilmeldte 

hold, som dystede tre gange mod hinanden i kampe over seks ender. Dette gav i alt ni kampe, 

som vi havde forsøgt at placere umiddelbart op til turneringer, som holdene skulle deltage i, 

så de kunne give noget relevant kamptræning. Trods den ret kummerlige iskvalitet, som var 

os til del i sæsonen, er det vort indtryk, at denne klubturnering var en fin succes. Der var i 

hvert fald spænding om udfaldet til det sidste, og afgørelsen blev særdeles tæt.  

 

Klubben var også vært for en turnering med ekstern deltagelse, idet vi lagde is til første spil-

ledag i det genopstandne Jysk-Fynske Mesterskab lørdag den 5. december 2015. Turneringen 

skulle afvikles over tre enkeltdage, og her i Odense skulle der spilles to kamprunder. Vi havde 

isen fra fredag aften klokken 22, hvor Alex Tordrup og Daniel Hedemark Krüger omhyggeligt 

lagde vand på med henblik på at skabe en nogenlunde curlingis. Til vor store fortrydelse var 

beskeden om curlingturneringen dog ikke nået frem til Short Track Odense, som derfor lørdag 

morgen havde været på isen som normalt. Vi måtte redde situationen, så godt vi kunne, og en 

ihærdig indsats fra Alex og Daniel gjorde, at vi kunne byde de to gæstende hold velkommen til 

kampstart klokken 11 på en is, der trods alt var bedre end vor normale træningsis. De to OCC-

hold udnyttede ”hjemmeisen” og vandt ubeskedent deres tilsammen fire kampe klart. De øv-

rige aspekter af afviklingen forløb fint, og jeg vil gerne takke dem, som bidrog hertil på den 

ene eller anden måde. Der er etableret bedre kommunikation med STO, så en lignende misfor-

ståelse kommer ikke til at ske i år, hvor vi igen har indvilget i at lægge is til en spilledag i tur-

neringen! 

 

Isen blev også brugt til at tage imod udefra kommende folk med mindre kendskab til curling. 

Således deltog vi i Odense Kommunes cykeldag torsdag den 27. august 2015, hvor mange 5.-

klasser i dagtimerne lagde vejen forbi ishallen til en omgang curling på deres cykelturne rundt 

til byens idrætstilbud. Det var dårligt vejr med masser af regn, men børnene havde husket 

gummisko til at afløse gummistøvlerne. Cykelhjelmen var praktisk til beskyttelse af de små 
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hoveder på isen. Instruktørerne havde deres at se til, men børnene hyggede sig, og arrange-

mentet indbragte OCC nogle kroner i klubkassen. Vi har meddelt, at vi gerne deltager igen i år. 

Nye på isen havde vi også til Curlingens Dag, som er DCuF’s nye initiativ med åbent hus-

arrangementer i alle landets curlingklubber i samme uge. Hos os var det i træningstiden tirs-

dag den 29. september 2015. Der var cirka 15 fremmødte, så det var egentlig meget passende. 

Sportslørdag deltog vi også i igen i denne sæson. Den løb af stablen lørdag den 23. januar 

2016. Vi havde halvdelen af hal 2 ligesom sidste år, og banerne blev flittigt brugt med 80-100 

besøgende, hvilket var cirka en fordobling i forhold til sidste år. De fire instruktører kunne 

vist godt have brugt en hjælper mere. Et fint arrangement, hvor vi bliver synliggjort godt. 

 

Hvad angår DCuF, deltog formanden på klubbens vegne i årsmødet den 10. maj 2015. Det for-

løb ganske fredeligt og fordrageligt i forhold til visse tidligere år. Der blev blandt andet givet 

orienteringer om forbundets breddearbejde og initiativet Danish Curling Academy. 

 

Angående Danish Curling Academy så var Daniel og Helle til informationsmøde i Esbjerg den 

23. august. Bestyrelsen forhørte sig blandt medlemmerne om, hvem der var interesseret i at 

deltage i dette talentforløb, og besluttede at indstille Daniel, der havde meldt sig. Klubben be-

taler deltagergebyret på 1000 kr., mens øvrige udgifter er egenfinansierede. Daniel har givet 

udtryk for, at han er rigtig glad for den gode træning, det har givet at deltage i forløbet. 

 

Første halvdel af sæsonen var naturligvis meget præget af EM for herre- og dame-A- og B-

grupper, som blev afviklet i Esbjerg den 19.-28. november 2015. OCC støttede flot op om ar-

rangementet og bidrog med hele ti hjælpere. Det var nogle travle, men herlige dage i hallerne 

og i de to sommerhuse, som vi fra Odense boede i under mesterskabsturneringen. Det var 

godt organiseret og en fornøjelse at være med til.  

  

I forbindelse med EM lavede DCuF et arrangement for medlemmer af klubbernes bestyrelser. 

For OCC deltog Daniel og formanden. Som en del af arrangementet indgik blandt andet et ind-

læg fra Scott Arnold, hvor vi blev informeret om et canadisk program til oplæring i curlingspil-

let for nystartede voksne. I DCuF’s referencegruppe arbejder man netop med modtagelse af 

nye spillere, og OCC deltager i denne gruppe sammen med repræsentanter fra andre danske 

klubber. Der har blandt andet være et møde her i Odense den 19. marts 2016, hvor formanden 

deltog for OCC - fremover er det dog Dorthe Hansen, der er klubbens kontaktperson i referen-

cegruppen. DCuF’s udviklingskonsulent udarbejder materiale til et dansk opstartsprogram 

med inspiration fra det canadiske program og referencegruppen, og det er muligt, at vi kan 

starte et forløb for de nyeste spillere op her i klubben fra nytår. Mere om det i den nye sæson. 

 

I forbindelse med den afsluttende runde af Jysk-Fynsk Mesterskab den 13. marts 2016 i Es-

bjerg blev der afholdt regionsmøde. Her repræsenterede formanden OCC, mens Jens Eeg El-

litsgaard og Rikke Jensen også var blandt deltagerne. Der blev snakket om medlemsgenere-

rende initiativer i klubberne og evalueret på junior- og talentarbejdet. Desuden blev den 

kommende sæsons Jysk-Fynsk Mesterskab planlagt. Der bliver fire spilledage i 2016-2017, og 

det tegner til at blive den 17. september 2016 i Vojens, den 3. december 2016 i Odense, den 7. 
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januar 2017 i Aarhus og den 1. april 2017 i Esbjerg. Det bliver muligt at tilmelde sig kampda-

gene enkeltvis fra gang til gang. OCC bliver medarrangør af turneringen sammen med Tove 

Porskjær. Derudover drøftedes på mødet de vedtægtsændringer, som DCuF har foreslået. De 

indebærer forenklinger og afskaffelse af regionsrepræsentanterne. Efter en god snak stod det 

klart, at der i bund og grund var accept af dette fra de tilstedeværende klubber fra vest. OCC 

har dog kommenteret på en række uhensigtsmæssigheder vedrørende nogle formalia i forsla-

get. Det lader til, at kommentarerne er blevet taget til efterretning og får indflydelse på den 

endelige udformning (der udsendes et revideret forslag i dag, den 24. april 2016, sammen 

med den endelige dagsorden til årsmødet). Der var indkaldt til dialogmøde om udformning af 

forslaget i dag, men det har måttet aflyses på grund af manglende tilmeldinger. Formanden 

deltager på forbundets årsmøde søndag den 22. maj, hvor forslaget om de nye vedtægter be-

handles og sættes til afstemning. 

 

Jysk-Fynsk Mesterskab 2015-2016 endte i øvrig med både guld og sølv til OCC – noget som 

næstformanden helt sikker vil fortælle mere om, når hun om lidt gennemgår de turneringer, 

vi har deltaget i. Desuden er det i sæsonen blevet til flere flotte DM-medaljer, så den må siges 

at have været meget tilfredsstillende. Det har ganske fortjent givet en del medieomtale. Blandt 

andet blev dame-DM-bronzen omtalt i notiser i klummen ’Navnligt’ i Fyens Stiftstidende både 

den 18. og 19. februar samt i en fin artikel i Lokalavisen Nordvest den 9. marts. Jysk-Fynsk-

medaljerne fandt vej til en artikel i Lokalavisen Nordvest den 21. marts, og i samme avis kun-

ne man også læse om dette mesterskab op til afholdelsen af den første runde i Odense i de-

cember 2015. 

  

Afholdelsen af en turnering i Odense igen var en medvirkende årsag til, at bestyrelsen beslut-

tede, at der skulle ryddes op i klubbens rum i tårnet, så det blandt andet kunne bruges til op-

hold under kampe. Der blev foretaget en stor oprydning den 22. oktober 2015. Megen ragelse 

kunne kasseres eller flyttes til opbevaringsrummet i underetagen, mens enkelte ting genvandt 

en plads i klubrummet, herunder de mange vimpler, der nu pryder væggene lige under loftet. 

Den 27. og 29. oktober blev der udført et fælles projekt med indretning og rengøring i forbin-

delse med træning, og med den sidste indretning fredag den 4. december var lokalet flot i 

stand til Jysk-Fynsk Mesterskab.  

 

Idrætsparken indførte nyt låsesystem, og således blev låsene skiftet til briksystem i tårnloka-

let og klubrummet op til vor sidste træning inden jul den 17. december. Vi var ikke blevet in-

formeret om dette udskiftningstidspunkt, men efter nogen panik løste tingene sig, og vi har nu 

seks brikker, der vist nok virker i stor udstrækning. Døren til køkkenet mangler fortsat at få 

skiftet lås, men det kommer efter sigende. Det kan forhåbentlig forbedre sikkerheden, idet det 

nye system har sporbarhed omkring adgangen. Dette ville formentlig have kunnet opklare det 

tyveri fra pengeskabet i køkkenet, som vi blev udsat for i foråret 2015, hvor kassebeholdnin-

gen forsvandt. Vi har politianmeldt tyveriet, forsynet pengeskabet med en ny kode og indført 

kontantfri drikkevarebetaling med et skema med streger. Sidstnævnte videreføres fremover, 

dog med kun to årlige betalinger af forbruget. 

 



5 
 

På isen har vi fået to små nye tiltag i form af en gummihammer til at slå hackene af med og en 

møbelhund til at køre kasserne med hack på. Begge dele ser ud til at fungere fint. Bestyrelsen 

har desuden løbende drøftet udskiftning eller forbedring af klubbens hjemmeside, men på 

grund af manglende kapacitet til at tage sig af det, er det ikke blevet til yderligere. Ligeledes er 

etablering af en tv-løsning i klubrummet foreløbig lagt på hylden, selvom der på generalfor-

samlingen 2015 blev ytret ønske om et nyt fjernsyn med internetopkobling. Medvirkende her-

til var også en usikkerhed om, hvorvidt Eurosport ville fastholde rettighederne til at vise cur-

ling på deres internetkanal. 

  

En væsentlig årsag til, at de sidstnævnte og visse andre projekter blev sat i bero, var, at besty-

relsen gennem hele sæsonen har lagt en stor indsats i at undersøge mulighederne for at etab-

lere curlingis i Odense. Det er et meget stort, men spændende arbejde, som stadig pågår, og 

jeg vil informere yderlige om dette under dagsordenens næste punkt. Som et led i denne pro-

ces søgte bestyrelsen i december 2015 om klubbens optagelse i Samvirkende Idræts-Klubber i 

Odense (SIKO), som OCC dermed nu igen er medlem af. Vi har naturligt nok også haft en stor 

mødeaktivitet og en tæt dialog med blandt andre Odense Idrætspark og Odense Kommune. I 

øvrigt repræsenterede formanden OCC ved Fritid og Eliteidræts fyraftensmøde den 5. novem-

ber 2015, hvor kommunens nye fritidspolitik blev præsenteret. 

 

Årsregnskabet for 2015, som kassereren fremlægger om lidt, udviser et meget pænt overskud 

på 29.326 kr., hvilket bestyrelsen anser som meget tilfredsstillende. Årsagen til det store 

overskud er primært et par flotte sponsorater, overskudgivende eksterne arrangementer 

samt kontingenter indbetalt efter årsskiftet. Klubbens egenkapital blev dermed væsentligt 

styrket og udgjorde ved regnskabsårets udgang 75.323 kr. Bestyrelsen tilstræber en vis for-

mueopbygning for at stå stærkere, hvis et projekt med etablering af curlingbaner skulle blive 

realistisk.  

  

Vi indberettede et medlemstal for 2015 på 28 til Centralt ForeningsRegister, hvilket er en 

fremgang på to fra 2014. Der er tale om 22 seniorer og 6 juniorer. Det er de medlemmer, der 

har været aktive i mindst tre måneder i kalenderåret 2015. Af introduktionsmedlemmer, som 

jo ikke tæller med i denne opgørelse, havde vi 189 fordelt på 108 i første halvår af 2015 og 81 

i andet. I første halvår af 2016 har vi haft 77, hvilket er lige i underkanten af, hvad vi gerne 

skulle have for at opretholde en sund økonomi. 

 

Jeg vil afslutte min del af beretningen med kort at nævne de interne arrangementer, vi har 

haft i løbet af det forgangne år. Vor traditionelle sommerfest fandt sted fredag den 3. juli 2015 

hos Janni Langelund på en meget varm sommerdag med fin deltagelse, dejlig mad og afprøv-

ning af det nye klubtøj. Tirsdag den 3. december 2015 havde vi julehygge med gløgg, æbleski-

ver og oppyntning i klubrummet efter træning. Juleafslutningen løb af stablen torsdag den 17. 

december 2015, mens sæsonafslutningen fandt sted torsdag den 31. marts 2016. Helle vil lige 

straks fortælle mere om sidstnævnte to. 
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Turneringer og resultater sæson 2015-2016 ved næstformand Helle Eeg Hansen: 

 Jubilæumsturnering, Gentofte, 4.-6. sept.: Flottenheimerz: 8.-plads, Scandilicious: 15.-

plads, Vice Kings: 19.-plads. 

 Jubilæumsturnering, Esbjerg, 25.-27. sept.: ”Flottenhorse”: 10.-plads, Scandilicious Sil-

ver: 4.-plads. 

 Junior-DM, 2.-3. okt. og 23.-25. okt.: Daniel Krüger: 4.-plads. 

 Tårnby Cup, 6.-8. nov.: Scandilicious: 15.-plads. 

 Parmix-DM, 18.-20. dec.: Daniel/Malene og Helle/Christian deltog. 

 Dame-DM, 12.-14. feb.: Rikke Jensen: To sejre = bronzemedaljer! 

 Esbjerg Open, 26.-28. feb.: Daniel Krüger: 8.-plads, Scandilicious: 14.-plads, Flotten-

heimerz: 18.-plads. 

 Senior/oldboys-DM, 5.-6. marts: Alex (med Bent Kristoffersen, ECK): Bronzemedalje! 

 Jysk-Fynsk Mesterskab, 5. dec. og 9. jan. og 13. marts: Flottenheimerz: Guldmedaljer, 

Daniel Krüger: Sølvmedaljer. 

 Kingo Cup, Silkeborg, 15.-17. april: St. Booze meets Flottenheim: 5.-plads, Scandili-

cious: 8.-plads, Ice Queens: 11.-plads, Daniel Krüger: 15.-plads. 

 Vinder af klubbens Høj Hat 2015-2016: Daniel. 

 Vinder af klubturnering for hold 2015-2016: Team Flottenheimerz med Lone, Frank og 

Mikkel. 


