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Formandens beretning for sæson 2016-2017 

 

En travl og begivenhedsrig sæson 2016-2017 i Odense Curling Club er nu til ende. Jeg lægger 

sædvanen tro ud med at berette om udviklingen og aktiviteterne i klubben siden sidste gene-

ralforsamling, mens næstformanden derefter vil gennemgå vore mange turneringsdeltagelser 

i sæsonen.  

 

Ved generalforsamlingen søndag den 24. april 2016 afløstes Rune Møller Paulsen af Simon 

Bønløkke Pedersen, hvorefter bestyrelsen bestod af blot fire personer, idet det ikke lykkedes 

at få besat den femte post, der var ledig efter Daniel Hedemark Krügers beslutning om ikke at 

fortsætte. Heldigvis fik suppleant Jonathan Kjær Harregaard mulighed for at indtræde som 

medlem af bestyrelsen inden sæsonstarten. Simon blev ny junioransvarlig efter Daniel, mens 

den øvrige konstituering blev fastholdt som i de foregående år. Bestyrelsen har holdt seks mø-

der imellem de to generalforsamlinger og har generelt været travlt beskæftiget. Der er lagt 

mange kræfter i arbejdet for klubben, og her har ikke mindst de to nye i bestyrelsen bidraget 

med en stor og prisværdig indsats. 

  

Nogle nye tiltag blev lanceret allerede helt i begyndelsen af sæsonen i form af forsyning af 

klubrummet med en knagerække og en skohylde samt opsætning af labels til markering af 

personlige og private koste i det ene af kosteskabene. Dette var en følge af et forslag og en de-

bat på sidste års generalforsamling. I september 2016 blev der også indkøbt et nyt fjernsyns-

apparat, så der kan ses tv mv. direkte eller via computer og mobiltelefon – et længe næret øn-

ske fra flere af klubbens medlemmer. Her i slutningen af sæsonen har vi også anskaffet en 

bærbar pc til klubben med kompatibel udgang til det nye fjernsyn, så vi ikke behøver at med-

bringe en privat pc, hver gang der skal vises streaming, billeder, præsentationer eller tv ud 

over DR’s kanaler. 

  

En anden længe imødeset opgave, der blev taget fat på hurtigt efter sommerferien, var en for-

nyelse af klubbens efterhånden ret forældede hjemmeside. Jonathan havde mod på at over-

tage styringen af hjemmesiden og komme med bud på alternativer til den eksisterende. Det 

førte til prøveopsætning, udvikling og tilretning af en ny, indbydende hjemmeside i august-

november 2016, og den 24. november gik den nye, flotte hjemmeside i luften. Vi er ret stolte af 

resultatet og skylder Jonathan stor tak for arbejdet med design af hjemmesiden og alt det 

praktiske omkring oprettelse og overflytning. Den nye løsning koster lidt mere end den gamle, 

men bestyrelsen mener bestemt, at pengene er givet godt ud. Det kan ses, at hjemmesiden bli-

ver flittigt besøgt, og vi får mange henvendelser fra interesserede på baggrund af informatio-

nerne på siden. I forbindelse med overgangen til den nye hjemmeside fik vi også ny mailkonto 

ved årsskiftet, men mailadressen er den samme som hidtil.  

  

Selve den sportslige del af sæsonen fik en lidt udfordrende indledning, idet et nedbrudt køle-

anlæg gav problemer med at etablere isen i Hal 2. Det betød en udskydelse af træningsstarten 

i en uge, så vi først kom i gang tirsdag den 6. september 2016. Til gengæld var det med ny be-

lysning og bedre belysning, da armaturerne i hallerne i sommerpausen var blevet udskiftet 
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med LED-lamper. I løbet af efteråret blev armaturerne i Isstadions øvrige lokaler også udskif-

tet, og således fik vi nye lamper i klubrummet medio oktober. Døren til vort køkken blev også 

– som den sidste – forsynet med en Salto-briklås midt i august, og efter lidt begyndervanske-

ligheder virker det nye låsesystem ganske hensigtsmæssigt. 

 

Den manglende is i Hal 2 til den lovede tid bragte klubbens deltagelse i den kommunale cykel-

dag for 5.-klasser torsdag den 25. august 2016 i fare. Dog lykkedes det at få en løsning i stand, 

hvor OCC og Odense Ishockey Klub deltes om istiden i Hal 1, så der blev spillet curling klokken 

9-12 og ishockey klokken 12-15. Til curling havde vi tre klasser, som hver tilbragte 45 minut-

ter på isen. Trods de alternative forhold i Hal 1 uden optegnede curlingbaner gik det ganske 

fint, og børnene såvel som klubbens seks instruktører havde en god formiddag. Om aftenen 

var der korte klip fra curling i TV2 Fyn klokken 19.30 og 22.20. 

 

I uge 40 2016 deltog vi igen i Curlingens Dag, som Dansk Curling Forbund for anden gang ar-

rangerede i samarbejde med landets curlingklubber. Her i Odense var det tirsdag den 4. okto-

ber, at vi havde åbent hus, og forbundets udviklingskonsulent Lotte Bork Søbye aflagde os be-

søg denne aften. Til annonceringen af Curlingens Dag blev Facebook brugt massivt, hvilket var 

meget effektivt, idet der kom 30 gæster til arrangementet hos os, hvilket var en fordobling i 

forhold til året forinden. Heraf lod 12 sig skrive op til en måneds gratis medlemskab, og cirka 

en håndfuld dukkede op flere gange i løbet af denne medlemsperiode, hvor vi blandt andet 

forsøgte at vedligeholde deres interesse ved at sende e-mail om muligheden for at træne i ef-

terårsferien. Desværre kom der ikke nogen længerevarende medlemmer ud af det.  

 

Som det efterhånden er blevet en tradition, deltog vi også i Sportslørdag, der i denne sæson 

var den 21. januar 2017. Vi havde som vanlig to baner i Hal 2 parallelt med skøjteløb i den an-

den del af hallen. Der var en passende tilstrømning, hvor anslået 150 personer fik prøvet cur-

ling under kyndig vejledning af de seks instruktører, som havde afsat eftermiddagen til arran-

gementet. Sportstosserne Hjalte og Tjelle fra tv dystede i curling undervejs, hvilket tiltrak god 

opmærksomhed. Tribunen blev fyldt op af tilskuere, og det gav en rigtig fin reklame for spor-

ten. 

  

Efter forrige sæson måtte vi konstatere, at det med klubbens aktuelle størrelse er uhensigts-

mæssigt at afvikle en klubturnering for hold. Der er ganske enkelt for få medlemmer, hvorfor 

det ofte var svært at besætte holdene til kampene, og endvidere var der nogle gange ingen til 

at tage sig af nye interesserede, der dukkede op på træningsaftener med holdkamp på pro-

grammet. Med ønsket om at kunne tage os bedre af nye medlemsemner satte vi i den netop 

overståede sæson holdturneringen i bero og forsøgte at fokusere mere på modtagelse og fast-

holdelse af interesserede. Et initiativ i denne forbindelse var beslutningen om at deltage i af-

prøvningen af DCuF’s nye træningsforløb for voksne begyndere, som vi selv har deltaget i ud-

viklingen af gennem den såkaldte referencegruppe. Det danske forløb er udarbejdet med in-

spiration fra et canadisk program og fik navnet Curling Kick-Off. Den 4. oktober 2016, da ud-

viklingskonsulenten besøgte os i forbindelse med Curlingens Dag, fik vi første eksemplar af 
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det udarbejdede 12-ugersprogram, og den 3. december besøgte hun os igen og gav en præsen-

tation af programmet. I klubbens bestyrelse blev vi enige om at tilpasse det, så det fik en va-

righed af otte uger, og så ellers igangsætte det fra januar 2017 med alle interesserede blandt 

nystartede såvel som mere erfarne medlemmer. Jonathan blev koordinator for programmet, 

som blev startet op tirsdag den 17. januar, hvor Lotte på ny var forbi – denne gang for at ob-

servere. Meget belejligt var der netop tilkommet et helt nystartet medlem foruden de fire spil-

lere, som var blevet helårsmedlemmer i forlængelse af et introduktionsarrangement i efter-

året. I alt cirka et dusin medlemmer deltog i programmet. Over de otte tirsdage benyttede vi 

forskellige instruktører for at udnytte alles kompetencer bedst muligt. For flere af instruktø-

rerne var det nyt at undervise i curling på denne måde, da det var småt med den egentlige 

trænererfaring. En af årsagerne var, at DCuF’s 1-2-trænerkursus, som skulle være afholdt i 

Odense lørdag den 24. september 2016, blev aflyst grundet for få tilmeldte. Dette kursus er 

ellers målrettet begynderundervisning. Trods dette forløb Curling Kick-Off fint, og alle fik no-

get med sig, både nye og mere øvede deltagere. Dog oplevede vi et vist frafald undervejs, og vi 

har gjort os nogle erfaringer angående nødvendige yderligere tilpasninger af forløbet med 

hensyn til niveau, relevans, isforhold og fastholdelse af interesse. Der er nu en egentlig evalue-

ring i gang i samarbejde med DCuF, og vi vil efterfølgende vurdere, om vi skal tilbyde pro-

grammet fast fremover med ekstern annoncering, som man havde succes med i Aarhus Cur-

ling Klub. 

  

I den forgangne sæson var vi også repræsenteret på DCuF’s Danish Curling Academy, hvor Jo-

nathan deltog på bestyrelsens indstilling. Han har fået meget ud af det. Bestyrelsen har beslut-

tet at dække OCC-medlemmers deltagergebyr samt yde et transporttilskud, som supplerer 

det, der kan søges fra forbundet. Dette er sket i forlængelse af en opfordring ved sidste års ge-

neralforsamling. 

 

Videre i DCuF-regi var OCC også medarrangør af sæsonens Jysk-Fynsk Mesterskab. Sammen 

med Tove Porskjær udgjorde Simon og undertegnede turneringsudvalget, mens forbundets 

udviklingskonsulent sørgede for udarbejdelse og udsendelse af invitationer til de vestdanske 

klubber samt for anskaffelse af medaljer og ny vandrepokal. En af turneringens fire spilledage 

blev afholdt i Odense, nemlig lørdag den 3. december 2016, hvor vi anrettede gratis morgen-

madsbuffet og solgte øl, vand og kage før, mellem og efter de tre kamprunder. Alex Tordrup 

var ansvarlig for at få lavet god is og fik god hjælp fra flere medlemmer både aftenen forinden 

og på dagen. Denne gang havde vi sikret os, at Short Track Odense var opmærksomme på vort 

arrangement, og undgik dermed en gentagelse af den ærgerlige ødelæggelse af isen i 2015. 

Hele tre OCC-hold deltog på dagen, og den forløb ganske fint. 

 

I forbindelse med den afsluttende spilledag af Jysk-Fynsk Mesterskab i Esbjerg lørdag den 1. 

april 2017 blev der afholdt jysk-fynsk regionsmøde. Her diskuteredes mesterskabsturnerin-

gens fremtidige struktur, inddragelse af nye spillere og DCuF’s nye strategi frem til 2022, som 

forbundet er i færd med at informere klubberne om enkeltvis – i Odense havde vi i denne an-

ledning besøg af Lotte Bork og Tove Porskjær den 21. marts før sidste træning i Curling Kick-
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Off. Ved regionsmødet blev Tove genvalgt som Region Syds repræsentant i forbundets besty-

relse for ny toårig periode gældende fra DCuF’s generalforsamling søndag den 7. maj. Bemærk 

betegnelsen ’generalforsamling’, som årsmødet kom til at hedde efter vedtagelsen af dele af 

det forslag til vedtægtsændringer, som DCuF’s bestyrelse fremsatte på årsmødet den 22. maj 

2016, som undertegnede deltog i, og som var meget domineret af disse vedtægtsændringer. 

 

DCuF’s formand Susanne Slotsager forhørte sig i oktober 2016, om OCC kunne være interesse-

ret i at afholde VM for damer i marts 2019, idet Esbjerg, som ellers var blevet tildelt værtska-

bet, havde besluttet sig for at springe fra. Vi svarede, at vi da gerne ville gøre forsøget, men 

tvivlede på sandsynligheden for den nødvendige velvillighed fra Odense Kommunes og is-

hockeysportens side på grund af mesterskabets sammenfald med slutspillet i ishockeyligaen – 

som nok også var hovedårsagen til Esbjergs afkald. Odense Idrætspark meddelte da også 

Sport Event Denmark, at det ikke kunne lade sig gøre. I januar 2017 meddelte Susanne os, at 

mesterskabet sandsynligvis ville komme til Hvidovre, hvor kommunen var villig til at lægge 

1,5 millioner kr. Imidlertid blev Hvidovre siden afvist af WCF grundet for lille loftshøjde i is-

hallen, og medio marts 2017 henvendte Susanne sig til os med en fornyet forespørgsel på af-

holdelse i Odense. Vi bakkede på ny op og gav det en chance, men meldingen var igen, at det 

var umuligt at lægge beslag på Hal 1 i den fornødne periode i marts. Idrætsparkleder Søren 

Damgaard foreslog Arena Fyn som alternativt sted for afviklingen, hvilket Sport Event Den-

mark undersøgte mulighederne for, men det viste sig hurtigt, at dette ville blive alt for dyrt. 

Konklusionen er altså, at Dame-VM 2019 ikke kommer til Odense, og det er endnu uvist, om vi 

kan fastholde afholdelsen et sted i Danmark. 

 

På et andet område har vi dog haft medgang. Det lykkedes nemlig klubben at skaffe en bevil-

ling på 15.000 kr. fra Fionia Fonden. Der er tale om et sponsorat øremærket til indkøb af ud-

styr. Næstformand Helle Eeg Hansen stod for ansøgningsarbejdet, mens kasserer Dorthe Han-

sen kunne få overrakt bevillingen ved en seance den 13. oktober 2016. Helle og Dorthe har 

stået for indkøb af stærkt tiltrængte nye kostepuder, og vi fik 30 stk. af den WCF-godkendte 

slags hjem fra Tyskland i slutningen af 2016. Vi vil også anskaffe os et mindre antal step-on-

glidesåler, men disse er for tiden i restordre. Ligeledes vil vi udskifte de mest slidte af vore 

sædvanlige glidesåler, hvilket vi forventer at kunne gøre i sommerens løb. Vi har også ansøgt 

andre fonde og fortsætter med at være på udkig efter relevante søgemuligheder. 

  

Med hensyn til sponsorater har bestyrelsen tillige benyttet flere lejligheder til at gentage op-

fordringen til medlemmer og bekendte til at melde sig til Energi Fyns FynskSupport, der har 

en ordning for både el- og gaskunder, hvor et beløb proportionalt med forbruget går til den 

klub, man har valgt at støtte – uden at det koster ekstra for kunden. Indtil videre giver det OCC 

en lille ekstra indtægt, men der kan sagtens være mange flere tilmeldte. Endelig har vi mulig-

hed for at sælge bandereklamer, og der er udarbejdet en skrivelse målrettet erhvervsdri-

vende, som er at finde på klubbens interne Facebook-gruppe, og som bestyrelsen også gerne 

leverer i trykte eksemplarer. Prisen er 2000 pr. meter bandereklame pr. år og inkluderer 

fremstilling og opsætning. Hidtil er det ikke lykkedes at sælge nogen, men alle medlemmer 

opfordres til at gøre en indsats!  
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Inden jeg runder af, vil jeg give en opdatering omkring arbejdet med at etablere curlingbaner i 

Odense. Som omtalt ved sidste års generalforsamling viste opførelsen af en egentlig curlinghal 

i kommunalt regi sig at ville blive en væsentlig mere bekostelig affære end forventet ud fra er-

faringerne i især Esbjerg. Således lød overslagene fra Odense Kommunes ingeniør på næsten 

20 millioner kroner. Vi forsøgte at indhente tilbud uden om kommunen og fik oplyst væsentlig 

lavere priser, men kommunen var ikke villig til at indgå i et samarbejde, der eksempelvis be-

stod i privat opførelse og kommunal finansiering af udenomsanlæg, byggeklargørelse og drift. 

Oplægget om opførelse af en curlinghal i Odense var imidlertid indgivet som ønske til kommu-

nens økonomiudvalg og dermed med i budgetforhandlingerne i efteråret 2016, men gik som 

ventet ikke igennem. I mellemtiden valgte vi at gå målrettet ind i et fælles facilitetsprojekt 

med de øvrige brugere af Isstadion, hvor der blev nedsat en projektgruppe. I projektgruppen 

blev der hurtigt enighed om et trefaset projekt, hvor fase 1 er opførelse af en ny træningshal i 

ishockeystørrelse, fase 2 blandt andet omfatter en inddeling af den eksisterende Hal 2 i to lige 

store isflader, hvorfra den ene udelukkende er til curlingbrug, og fase 3 er diverse udbygnin-

ger af og omkring Hal 1. Hen over sommeren og efteråret 2016 blev oplæg til dette udarbejdet 

og tilrettet, hvilket Odense Skøjte Klub har været primus motor på, mens det har haltet lidt 

mere med engagementet fra OIK’s og Bulldogs Odenses side, og STO slet ikke har deltaget. Ef-

ter diverse udskiftning og sygdom i ishockeyklubberne repræsenterer Harm Ehmen nu begge 

i projektgruppen. Det er blevet besluttet, at Søren Damgaard indsender ønske til kommunen 

om en bevilling af 1 million kr. til en forprojektering af det fælles isfacilitetsprojekt. Derefter 

skal en egentlig ansøgning om pengene til forprojekteringen udarbejdes, så den kan behand-

les ved budgetforhandlingerne i efteråret 2017. Vi deltager aktivt i projektgruppen og følger 

spændt med i udviklingen! 

 

Klubbens årsregnskab for 2016, som fremlægges om lidt, udviser et overskud på 121.621 kr., 

hvoraf de 100.000 kr. dog skyldes opskrivning af aktiver med den anslåede værdi af de sæt 

curlingsten, som klubben ejer. Det reelle overskud på 21.621 kr. anser bestyrelsen som meget 

tilfredsstillende, da hovedparten af det skyldes det flotte sponsorat fra Fionia Fonden, som gi-

ver os mulighed for at anskaffe fornødent udstyr også i de kommende år. En anden væsentlig 

årsag til overskuddet er dog også mindre udbetaling af turneringstilskud, hvor der i alt blev 

udbetalt cirka 7700 kr. mindre end budgetteret. Særlig på junior- og DM-siden var der des-

værre ikke så megen aktivitet som forventet. Klubbens egenkapital var ved regnskabsårets 

udgang 196.944 kr. inklusive anlægsaktiver til 100.000 kr. Bestyrelsen anser dette for et pas-

sende niveau.  

  

Vi indberettede et medlemstal for 2016 på 34 til Centralt ForeningsRegister, hvilket er en 

fremgang på 6 fra 2015. Der er tale om 31 seniorer og 3 juniorer. Det er de medlemmer, der 

har været aktive i mindst tre måneder i kalenderåret 2016. Af introduktionsmedlemmer 

havde vi 174 fordelt på 77 i første halvår af 2016 og 97 i andet. Af disse opgraderede 2 deres 

tomånedersmedlemskab til et halvårsmedlemskab, mens 4 opgraderede til helårsmedlem-

skab. Således er der i alt 6 af de 174 introduktionsmedlemmer, som er medtaget i de 34 CFR-

indberettede medlemmer. Det er første gang længe, at vi har oplevet sådanne opgraderinger, 
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og i det hele taget har der i den forgangne sæson været usædvanlig mange deltagere i intro-

duktionsarrangementer, som er kommet igen efter aftenen med gruppeinstruktion. Dette er 

naturligvis meget glædeligt og måske et resultat af vort øgede fokus på modtagelse og fasthol-

delse af nye. 

I første halvår af 2017 er det blevet til 110 introduktionsmedlemmer, hvilket har bidraget til 

travlheden, men jo er godt for klubbens økonomi – og for chancerne for at hverve flere faste 

medlemmer. 

  

Afslutningsvis vil jeg kort nævne de interne arrangementer, vi har haft i løbet af det forgangne 

år. Sommerfesten havde 10 deltagere og fandt sted lørdag den 2. juli 2016 hos Lone og Alex 

Tordrup, hvor der trods det lidt kølige og blæsende vejr var tændt op i grillerne og blev hyg-

get godt. Torsdag den 24. november 2016 havde vi julehygge med gløgg, æbleskiver og op-

pyntning i klubrummet efter træning. Her var vi også 10. Juleafslutningen var torsdag den 22. 

december, hvor 14 deltagere spillede miniturnering – klokken 19.45-21.30 på grund af is-

hockey – i diskolyset fra hallens nye LED-lamper og sluttede af med en dejlig middag i klub-

rummet. Middag var der også til sæsonafslutningen torsdag den 30. marts 2017, efter at de 

tilmeldte havde spillet turnering. Cirka 15 deltog i afslutningen. Jeg vil nu give ordet til Helle, 

som vil fortælle om, hvordan det gik i de sidstnævnte to interne turneringer såvel som i sæso-

nens Høj Hat-turnering og de mange eksterne turneringer, som spillere fra vor klub har delta-

get i. 

 

Turneringer og resultater sæson 2016-2017 ved næstformand Helle Eeg Hansen: 

 Late Summer Tournament, Tårnby, 26.-28. august: Scandilicious: 5-plads ud af 6.  

 Jysk-Fynsk Mesterskab, 1. runde, Vojens, 17. september: Krüger: 5-plads. Flottenhei-

merz: 3.-plads. Lidt ”små” OCC-hold. 

 Hafen Hamburg-Pokal, 4.-6. november: Flottenheimerz: 31.-plads – holdet havde en 

sjov weekend. 

 Tårnby Cup, 4.-6. november: Scandilicious: En acceptabel 17.-plads. Krüger: En sinds-

syg flot 3.-plads. 

 Jysk-Fynsk Mesterskab, 2. runde, Odense, 3. december: Krüger: 7-plads. Flottenhei-

merz: 3.-plads. Spar Nord: 4.-plads – en overraskende flot præstation af dette nye hold. 

 Jysk-Fynsk Mesterskab, 3. runde, Aarhus, 7. januar: Krüger: 3-plads. Flottenheimerz: 

6.-plads. Spar Nord: 2.-plads. 

 Dame-DM, Esbjerg, 27.-29. januar: 1 hold fra OCC: Avancerede ikke fra indledende 

runde til mellemrunden. 

 Esbjerg Open, 24.-26. februar: Scandilicious: 7.-plads. Flottenheimerz: 13.-plads. Krü-

ger: 5.-plads. 

 Mix-DM, Tårnby, 10.-12. marts: Helle og Janni af sted med et mixhold: Avancerede ikke 

fra kvartfinalen. 

 Jysk-Fynsk Mesterskab, 4. runde, Esbjerg, 1. april: Krüger: 4-plads. Flottenheimerz: 2.-

plads. Spar Nord: 10.-plads. Odense Mix: 6.-plads. 
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I det samlede klassement tog Flottenheimerz guldet. Krüger fik 4.-pladsen, Spar Nord 

5.-pladsen og Odense Mix 10.-pladsen ud af i alt 11. 

 Kingo Cup, Silkeborg, 7.-9. april: Scandilicious: 12.-plads. Flottenheimerz: 11.-plads. 

Krüger: 9.-plads. 

 Vinder af klubbens Høj Hat 2016-2017: Mikkel Juul Larsen. 

 Farverig juleafslutning, 22. december: Trøstepræmie: Daniel. 3.-præmie: Jens. 2.-præ-

mie: Lone. Vinder: Jonathan. 

 Sæsonafslutning, 30. marts: Trøstepræmie: Lena. 3.-præmie: Clara. 2.-præmie: Jona-

than. Vinder: Mikkel. 


