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Rygestop fører til klubbens grundlæggelse 

Den 12. februar 1981 blev der i et vestfynsk hjem afholdt stiftende generalforsamling for Odense Curling Club, hvor-

ved en ny klub så dagens lys i det forholdsvis unge Curlingdanmark. Bag etableringen af klubben i det fynske stod 

en ganske lille skare af personer uden egen erfaring med curlingspillet, men med en stor passion for sporten er-

hvervet gennem bl.a. tv-transmissioner. 

Initiativtageren var Asger Svensgaard, 

der havde været ivrig billardspiller, men 

havde måttet lægge denne sport bag sig 

efter at være stoppet med at ryge. Billard 

blev spillet i meget røgfyldte lokaler, og 

Svensgaard følte sig simpelthen for ge-

neret af de andres røg efter selv at have 

lagt tobakken på hylden. Han og hustru-

en Marie Louise Birch blev i stedet tiltruk-

ket af curling, hvor især spillets taktiske 

lighed med billard fængede. Ægteparret 

var således blandt seerne, da der blev 

spillet curling-EM i Hvidovre i november-

december 1980. De besluttede, at der 

skulle være en curlingklub hjemme på 

Fyn, og med en imponerende hast blev dette altså en realitet bare et par måneder senere! Asger Svensgaard blev 

klubbens første formand og Marie Louise Birch dens første kasserer.  

  

Curlingbane tegnes på skøjteisen 

Med klubben stiftet og formalia på plads var den næste udfordring at tilvejebringe egnede faciliteter og remedier 

for at kunne udøve sporten. Det lykkes Asger Svensgaard at skaffe brugte curlingsten fra andre klubber og Dansk 

Curling Forbund. I marts 1981 får klubben første gang tildelt is i Odense Kommunes enlige skøjtehal til en enkelt 

dag, hvor klubbens indvielse kan fejres. Med hjælp fra Lars Nielsen og Vagn Mikkelsen fra Esbjerg Curling Klub op-

tegnes en curlingbane med tuscher på isen, og der spilles for første gang i historien curling i Odense.  

  

Ydertid og isdeling med skøjteløbere 

Fra den nye issæson 1981-1982 tildeles curlingklubben fast træningstid i Odense Skøjtehal. I de første år er det dog 

ikke nogen særlig attraktiv tid, der bliver klubben til del. Man må således op og ud på isen fra den tidlige morgen-

stund om søndagen, hvis man vil spille curling. Fra hjemmet i Verninge 

drager Asger Svensgaard troligt med sin ældste søn Torkil til byen og hol-

der liv i klubben, mens det er sparsomt med øvrige deltagere i træninger-

ne. Nogle gange indvilger man i at dele isen med skøjteklubben. Curling-

klubben bider sig dog fast, og den tildeles et lille klubrum i hallens østre 

tårn og et depotrum i underetagen af det modsatte tårn. Der modtages 

stor hjælp fra bl.a. Odense Kommunes Søren Damgaard Larsen – senere 

leder af Odense Idrætspark – og fra landets øvrige curlingklubber. Klubben 

får bl.a. flere sten fra hovedstadsområdet.  

  

Den første pin med Odense Curling Clubs logo. 

Asger Svensgaard, da han i 2006  

udnævnes til æresmedlem. 

Marie Louise Birch i 1995. 
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Fodboldfællesskab og forældreinddragelse fører til medlemsboom 

I 1984 får 11-årige Torkil Svensgaard nogle fod-

boldkammerater fra Verninge IF med til curling, og 

heraf opstår klubbens første juniorhold. En af fod-

bolddrengene er Kenny Tordrup, og selvom han 

er godt tre år yngre end Torkil, spiller de rigtig 

godt sammen, og deres holddannelse bliver kimen 

til en banebrydende tid for Odense Curling Club. 

Klubben afholder i 1985 sin første turnering, som 

bliver kaldt Angus Cup, idet præmierne består af 

udskæringer fra Marie Louises og Asgers angus-

kvæg. Fra det følgende år går man over til i stedet 

at arrangere Jysk-Fynsk Junior Mesterskab med en 

sideløbende lukket seniorturnering for forældre og 

coaches. Ved den første udgave påskelørdag 1986 

hives begge Kennys forældre, Lone og Alex Tor-

drup, med på isen, da der mangler spillere på nogle af de deltagende voksenhold. De kommer begge til at dele 

sønnens begejstring for sporten, og Alex får en gruppe af idrætsinteresserede kolleger fra Arbejdstilsynet med i 

klubben, med hvem han danner et herrehold. Disse nye medlemmer hedder Jørn Styr, Leif Højbjerg Larsen, Per 

Roungkvist, Hans Hansson, Ole Christiansen og Peter Orby. Flere af deres børn starter også, og pludselig er der 

ganske mange medlemmer. I oktober 1986 er medlemstallet således 26, mens der senere på efteråret kan afvikles 

intern klubturnering med hele otte hold. Til junior-DM i november 1986 stiller klubben med i alt tre hold. 

  

Træningshjælp i Vojens og curlingsko af malingspande  

I Odense Curling Club drejede det sig om at give så mange som muligt mulighed for at spille curling, og man ud-

fordrede på flere punkter den gænge opfattelse i de etablerede klubber. Det var udelukkende lysten, der drev vær-

ket for klubbens bærende kræfter, og i starten blev medlemmerne ikke opkrævet kontingent. Frem for at satse 

stort og dyrt på at opbygge en elite blev der fokuseret på bredde, børn og samarbejde på tværs af landets klubber. 

Især børnene blev der taget hånd om, og i de første år med juniorer, hvor man i Odense stadig kun kunne spille 

søndag morgen, kørte utrættelige Marie Louise og Asger med Torkil og lillebror Carsten Svensgaard samt Kenny 

Tordrup i bilen regelmæssigt til Vojens for at give drengene supplerende træning med de mere erfarne spillere i 

Curling Club Odin. 

Under klubbens medlemsekspansion fra midt på året 1986 gjorde alle medlemmer en stor indsats for at hverve nye, 

hvilket på dette tidspunkt var vigtigt for at stå godt i konkurrencen om istid i Odense Skøjtehal og for at skabe en 

ønsket værdimæssig modvægt i Curlingdanmark. En overgang var der oprettet en søsterklub ved navn Viking Cur-

ling Klub, hvilket fremmede disse formål. I denne spillede bl.a. de unge tilflyttere Hans Peter Schack, Lars Torbensen 

og Mette Bertelsen.  

Der var også andre udfordringer. I 1980’erne var det ikke så ligetil at skaffe sig curlingsko, så spillerne i den unge 

Odense Curling Club måtte fabrikere nogle selv. Her fik man kreativ hjælp fra den curlingspillende malermester 

Toni Hinge fra Hvidovre Curling Club til at lave glidesåler af plastikstykker fra malingspande. Det fungerede tilsyne-

ladende udmærket, for Odense-curlerne klarede sig vældig fint, når de drog ud og spillede turneringer. Netop 

dette opfordrede bestyrelsen kraftigt til, og selvom man selv skulle betale for deltagelsen, var hold fra klubben flit-

tige til at komme af huse. 

Kenny, Kristine, Alex og Lone Tordrup. 

Foto fra Ugeavisen Odense, den 10. februar 1988. 
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En stor juniorepoke bliver skabt 

Indsatsen, der fra midt i 1980’erne gøres i Odense Curling Club for juniorspillere – både klubbens egne og resten af 

landets – er yderst bemærkelsesværdig. I en tid, hvor der ud over DM ikke findes curlingturneringer forbeholdt ju-

niorer i Danmark, begynder man at afholde sådanne i Odense. De to årlige juniorturneringer kommer til at ligge 

som første og sidste turnering i sæsonen, og de bliver hurtigt meget populære blandt hold fra øst såvel som vest. 

Således deltager hele 17 juniorhold på det tidspunkt, hvor der er størst tilslutning. Man tager sig godt af de unge 

spillere, som overnatter gratis på nærliggende skoler, hvor der også bliver holdt små, sjove fester.  

Via eksisterende medlemmer kommer flere børn og unge med i klubben – herunder brødrene Lasse og Ulrik 

Damm, Allan Larsen samt Kennys storesøster Kristine. Man er hurtig til at lancere skolecurling og ferietilbud for sko-

lebørn, hvilket er medvirkende til tilgangen af juniorer, hvoraf nogle holder ved. Der dannes således flere juniorhold 

af begge køn, og klubben kan stille med hele fem hold i Jysk-Fynsk Junior Mesterskab på hjemmebane ultimo 

marts 1987, mens der om efteråret kan mønstres syv juniorhold.  

Selvom der fokuseres meget på rekruttering og fastholdelse af bredden, satser klubben og udøverne også på at 

præstere godt i ungdomsrækkerne. Ved junior-DM i 1987 får hold fra Odense Curling Club på fornem vis bronze-

medaljer hos både pigerne og drengene. 1988 er året for Odenses 1000-års byjubilæum, og det markeres også i 

curlingklubben med stor jubilæumsturnering for junio-

rer og seniorer i februar samt junior- og seniorstævne 

med deltagelse af flere svenske hold i september. Sidst 

på året er der flere end 40 aktive ungdomsmedlemmer 

i klubben, hvor man nu kan give dem mulighed for at 

træne både mandag og fredag aften og faktisk også 

onsdag eftermiddag for en kort bemærkning. I anled-

ning af byjubilæet lykkes det for første gang at få lov at 

afholde junior-DM i Odense, og ved dette velbesatte 

mesterskab i november 1988 genvinder Kristine Tor-

drup med sit pi-

gehold bronzen, 

mens Torkil 

Svensgaards 

drengehold hen-

ter sølvmedaljer. 

Guldet og der-

med junior-VM-pladsen går hos drengene til Curling Club Odin og skipper 

Brian Benkjær, der på holdet har Niels-Christian Porskjær, som startede sin 

karriere i Odense Curling Club. Torkil og hans holdkammerater Kenny, Lasse 

og Allan hører til de absolut bedste juniorer i landet, og i ugen op til deres 

DM-sølverobring spiller det unge Odense-hold sig op i seniorernes bedste 

række, 1. division. De lærer meget af kampene her og deltager desuden flit-

tigt i turneringer i både ind- og udland.  

For det store arbejde, der ligger til grund for den imponerende fremgang på 

juniorsiden, tildeler Dansk Idræts-Forbund i februar 1989 Odense Curling 

Club Kongepokalen. Udmærkelsen begrundes med klubbens flotte rekrutte-  

Sølvvinderne ved junior-DM i Odense i november 1988:  

Kenny Tordrup, Torkil Svensgaard, Lasse Damm og Allan Larsen. 

Foto fra Fyens Stiftstidende, den 7. november 1988. 

Det synlige bevis på tildelingen af DIF’s  

Kongepokal i februar 1989. 
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ring af juniorer allerede fra 8-årsalderen, opstarten af danske juniorturneringer samt det sociale juniorarbejde, hvil-

ket er blevet en stor inspiration for øvrige klubber i landet. Det er især Asger Svensgaard og Marie Louise Birch, der 

er drivkræfterne bag dette – godt hjulpet af bl.a. Lone og Alex Tordrup.  

Asger forlader i 1989 klubben af personlige årsager og afløses af Marie Louise på formandsposten. Lone Tordrup er 

nu næstformand, og unge Birgitte Hoven Sørensen bliver kasserer. Flere af de øvrige ungdomsspillere inddrages 

også i bestyrelsesarbejdet.  

  

Nationalt og internationalt engagement  

Et godt og konstruktivt samarbejde med det øvrige curlingmiljø lå fra begyndelsen klubbens nøglepersoner meget 

på sinde. Stiftende formand Asger Svensgaard arbejdede dedikeret og vedholdende ikke blot for sin klub, men 

også for curlingsporten. Der blev søsat adskillige initiativer for at engagere folk i sporten og udvikle den, herunder 

ikke mindst turneringer og andre junioraktiviteter, som blev passet ind i Dansk Curling Forbunds interesser og pla-

ner. Igennem en stor, uegennyttig indsats gav Svensgaard og Marie Louise Birch især børn og unge, som ikke 

havde haft succes i andre sportsgrene, en god oplevelse i curlingen og skabte dermed vækst i både klubbens og 

curlingforbundets medlemsskare. De fremmede sporten gennem kontaktskabelse og deltagelse i nationale arran-

gementer og internationale turneringer – enten ved selv at deltage eller ved at tilskynde andre til det. Fra sidst i 

1980’er inviterede de udenlandske bekendtskaber til turneringerne i Odense, hvor hold fra Sverige, Tyskland og 

Skotland således deltog. Svensgaard havde stor idrætspolitisk interessere og engagerede sig i at fastholde curling-

sportens traditioner og værdier og sørge for retfærdighed. Han deltog aktivt i forbundets arbejde enten personligt 

eller ved at støtte andre dertil. Marie Louise Birch lavede for forbundet et tilskudssystem, der sørgede for, at junio-

rer fra vest for Storebælt havde råd til at rejse til de mange aktiviteter i hovedstadsområdet, og at juniortrafikken 

den anden vej også blev almindelig. Som anerkendelse for dette blev hun foreslået som kandidat til Dansk Curling 

Forbunds bestyrelse i 1988 og valgt ind. Her skabte hun bl.a. gode kontakter til andre juniorinteresserede på ver-

densplan og var medinitiativtager til indstiftelsen af de nordiske mesterskaber for juniorer.  

Et par år senere fik også Tove Porskjær, der havde spillet i Odense Curling Club midt 

i 1980’erne og siden i Curling Club Odin og Esbjerg Curling Klub, plads i forbundets 

bestyrelse, hvor hun blev indvalgt som juniorrepræsentant og bidrog til en stor ud-

vikling på dette område. Marie Louise Birch blev afløst af Alex Tordrup i forbundsbe-

styrelsen i 1993, og fra 1997 repræsenterede Alex sammen med Tove Danmark i 

World Curling Federation. Alex sad i bestyrelsen i mange år ad to omgange, mens 

Tove bestred forskellige bestyrelsesposter (herunder formand) uafbrudt frem til 2017 

og i en årrække også var medlem af World Curling Federations bestyrelse. For 

Odense Curling Club har endvidere Torkil Svensgaard, Hans Peter Schack, Jane Bids-

trup (alle tre i 1990’erne), Helle Eeg Hansen (2012-2014 og 2019-2020), Jens Eeg Ellits-

gaard (2014-2020) og Mikkel Juul Larsen (fra 2018) haft pladser i Dansk Curling For-

bunds bestyrelse.  

Ud over bestyrelsesarbejdet fungerede Alex Tordrup som international dommer fra 1996. I den egenskab har han 

bl.a. været chief umpire ved challengerturneringen i Tårnby i 1999 og været en del af dommerteamet ved De Para-

lympiske Lege i Torino i 2006 og i Vancouver 2010 samt ved flere VM- og EM-arrangementer.   

Dansk Curling Forbunds logo  

frem til 50-årsjubilæet i 2020. 
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Den gyldne periode 

I de sene 1980’ere og den første halvdel af 1990’erne spiller hold fra Odense Curling Club rigtig mange turneringer 

såvel herhjemme som i udlandet. På både dame- og herresiden deltages der i DM, og Lone Tordrup vinder f.eks. 

bronze med Jane Bidstrups hold i 1995. Det lykkes hold fra klubben at vinde alle danske åbne turneringer undtagen 

Hvidovre Cup, ligesom der sejres i Jysk-Fynsk Mesterskab i 1994. 

Familierne Svensgaard og Tordrup er særlig turneringsaktive og 

sørger i høj grad for, at klubben er repræsenteret vidt og bredt 

og vinder hæder og titler hjem. Damerne inviteres f.eks. til turne-

ringer i Schweiz, mens Alex Tordrup med sit Arbejdstilsynet-hold 

bl.a. er faste deltagere i den åbne turnering i Hamborg og sikrer 

sig et saltæsel ved en turneringssejr i Unna i 1995.  

Hos juniorerne fortsætter den gode udvikling, og juniorhold rej-

ser til turneringer i f.eks. Skotland, Frankrig og Schweiz. Ambitiøse 

Torkil Svensgaard danner i 1988 en særskilt klub for byens målret-

tede unge curlingspillere, Odense Ungdoms Curling, som eksiste-

rer i de følgende få år. Ulrik Damm, Peter Bull Andersen, Morten 

Styr og Morten Rask får junior-DM-bronze i januar 1990. Torkils hold bliver nr. 2 i en turnering i Chamonix i 1990 og 

vinder i 1991 Gåsas Open i Göteborg. 1991 bliver i det hele taget noget af et gennembrud for holdet, der foruden 

skipper Torkil nu består af Kenny Tordrup, Lasse og Ulrik Damm samt Peter Bull Andersen. De vinder nemlig ikke 

alene guld ved junior-DM, men kvalificerer også 

Danmark til junior-VM i Glasgow og erobrer der 

en 5.-plads! I januar 1992 vinder de sensationelt en 

stærkt besat international seniorturnering i schwei-

ziske Baden efter finalesejr over de canadiske vice-

verdensmestre. Et par uger senere genvinder hol-

det junior-DM-guldet og deltager efterfølgende 

ved junior-VM i Oberstdorf (9.-plads). Også i 1993 

bliver det til sejr ved junior-DM og deltagelse ved 

junior-VM, denne gang i Grindelwald (7.-plads). 

Samme år deltager de i det første junior-NM, som 

afvikles i Härnösand, hvor de bliver nr. 4. Ved ju-

nior-DM i 1994 må Torkils hold nøjes med sølv, 

men det er nok til at sikre deltagelse ved junior-

NM i Esbjerg. Holdet suppleres med Carsten 

Svensgaard, René Højbjerg Larsen og Kent Han-

sen, efterhånden som Peter, Ulrik og til sidst Torkil 

falder for junioraldersgrænsen på 21 år. I november 1994 er Kenny Tordrup skipper for det hold fra Odense Curling 

Club, der repræsenterer Danmark som juniorlandshold ved en challengerturnering i Prag. Med en flot 2.-plads kva-

lificerer han, Carsten, René og Kent landet til junior-VM 1995 i skotske Perth, men en sølvmedalje efterfølgende ved 

junior-DM i 1995 rækker desværre ikke til at få lov til at udfylde den VM-plads, holdet har vundet til Danmark. De er 

dog med ved junior-NM 1995 i Oslo, og året efter spiller de igen junior-NM, da det afvikles i Sveg.  

I samme periode præsterer pigeholdet med skipper Kristine Tordrup også rigtig godt. Det erobrer sølvmedaljer ved 

junior-DM i sæson 1989-1990. To år senere, i 1992, vindes der igen junior-DM-sølv, hvorefter holdet i marts rejser til 

Lasse Damm, Kenny Tordrup, Torkil Svensgaard, Carsten Svensgaard og  

René Højbjerg Larsen får guldmedaljer ved junior-DM i Esbjerg i januar 1993  

– holdets tredje i træk. 

Trofæer hjemvundet til Odense:  

Saltæsel fra Unna (1995) og gås fra Göteborg (1991). 
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Sundbyberg og spiller med i Bill Ross-elitejuniorturneringen. Pi-

gerne genvinder sølvet ved junior-DM i 1993 og deltager lige-

som drengene ved junior-NM i Härnösand. Flere år stiller de 

også op til dame-DM hos seniorerne og repræsenterer Odense 

Curling Club flot. Holdet består ud over Kristine af Birgitte Ho-

ven Sørensen, Mai-Britt Kristensen, Berit Espersen, Rikke Roung-

kvist og Lasses og Ulriks søster Neel Damm.  

  

Talenterne søger mod hovedstaden 

De bedre forhold for eliten i klubberne i københavnsområdet 

begynder naturligt nok at trække de talentfulde unge Odense-

spillere i den retning. Flere stiller op med de københavnske spil-

lere på blandede hold. Ulrik Damm vinder således mix-DM med 

Johannes Jensens hold fra Tårnby Curling Club i 1991, og et par 

år senere begynder Kristine Tordrup at spille med på Rikke Jen-

sens hold fra Hvidovre Curling Club. Med Rikke Jensen vinder 

Kristine sølvmedaljer ved junior-DM i 1994 og 1995 og bronze-

medaljer ved junior-NM både i 1994 i Esbjerg og i 1995 i Oslo. I 

1995 deltager Kristine desuden ved junior-VM i Perth med et 

blandet hold af spillere fra curlingklubberne i Tårnby, Esbjerg og Hvidovre (9.-plads). Hun fortsætter dog også med 

at spille med sit gamle Odense-hold en del år. Rikke Roungkvist flytter til hovedstaden tidligt i 1990’erne og vinder 

guld ved dame-DM 1993 med Marianne Qvists hold repræsenterende Gentofte Curling Club. Lasse Damm forlader 

Odense Curling Club og flytter til Sjælland i 1994-1995, mens hans storebror Ulrik en periode omkring 1995 er med-

lem i både Odense og Hvidovre Curling Club, da han begynder at spille på Ulrik Schmidts hold. Med dette Hvid-

ovre-hold vinder Ulrik Damm i 1996 DM-guld og deltager ved EM 1996 og VM 1997. Kenny Tordrup vinder i 1996-

1997 junior-DM med Christian Hansen, Joel Ostrowski og et par andre Rungsted-drenge og deltager med dette 

hold ved junior-VM 1997 i Nagano (5.-plads). Samme sæson vinder Iben Styr og skipper Ane Håkansson Hansen, 

som da er medlem i Odense Curling Club, junior-DM med Anes Tårnby-piger og er ligeledes til junior-VM 1997 (6.-

plads) og desuden til junior-NM 1997 i Tårnby, hvor de vinder sølv.  

Carsten Svensgaard begynder i sin første seniorsæson 1996-1997 at spille på Ulrik Schmidts Hvidovre-hold, hvor 

han først indgår som reserve ved EM 1996. Dernæst 

vinder han med holdet bl.a. DM-guld i 1999 og 2000 

og deltager ved både EM og VM i 1997, 1999 og 

2000, hvor det imponerende resultat er sølvmedaljer 

ved alle tre EM samt to 6.-pladser og en 5.-plads ved 

VM. Desuden vinder de som det første danske hold 

en canadisk turnering, idet de når til tops i Curling 

Suppliers Cashspiel 1999 i Winnipeg. Her er Carsten 

stadig bosiddende i Odense og medlem af Odense 

Curling Club og dens bestyrelse, men i 2001 flytter 

han til København og er derefter udelukkende med-

lem i Hvidovre Curling Club. Carsten deltager med 

holdet i De Olympiske Lege i Salt Lake City i 2002, 

Birgitte Hoven Sørensen, Mai-Britt Kristensen, Neel Damm 

og Kristine Tordrup får sølvmedaljer ved junior-DM i Esbjerg  

i januar 1993. 

Carsten Svensgaard i aktion for Danmark ved OL i Salt Lake City i 2002. 
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hvor der opnås en 7.-plads, og frem til 2006 vinder han yderligere tre herre-DM-titler og deltager i fem EM og tre 

VM med holdet, som sikrer sig endnu et sæt EM-medaljer, nemlig bronze i 2003.  

Pernille Roungkvist vinder som klub- og bestyrelsesmedlem i Odense Curling Club sølv ved dame-DM 2000 med 

Team Marianne Qvist fra Tårnby Curling Club. 

Indvielsen af curlinghaller i både Tårnby og Hvidovre i 2000 bidrager til tiltrækningen af elitespillere, og de bedre 

træningsmuligheder får Kenny Tordrup og Torkil Svensgaard til at flytte til hovedstaden i sommeren samme år. 

Torkil repræsenterer først Tårnby Curling Club, men slutter sig siden til Hvidovre Curling Club og deltager bl.a. på 

Ulrik Schmidts hold ved EM 2003 (bronze) og EM 2004 sammen med Carsten. 

 

Udendørs curling og OL skaber fremgang efter dyk  

I 1994 tiltrådte Jørn Styr, der var kommet til Odense Curling Club som en af Alex Tordrups kolleger fra Arbejdstilsy-

net i midten af 1980’erne, som formand i stedet for Marie Louise Birch. Klubben afviklede på dette tidspunkt fortsat 

flere årlige turneringer med spillere fra hele landet 

og arrangerede en stor del af juniorarbejdet i 

Dansk Curling Forbund. Man kom dog ind i en lidt 

svær tid, hvor mange af de tidligere juniorspillere 

fraflyttede, så klubben fattedes medlemmer. Hel-

digvis havde man kræfter til at arrangere en week-

end med udendørs curling på Skovsøen og Lan-

gesø, da lejligheden bød sig i januar 1997. Denne 

aktivitet tiltrak sig opmærksomhed fra bl.a. John 

Haarslev Hansen og især hans søn Mikkel, som 

syntes, at curling var rigtig sjovt, og startede i klub-

ben den efterfølgende fredag aften. Der var på det 

tidspunkt primært fire, der trænede aktivt i klub-

ben: Jørn 

Styr, Alex 

Tordrup og 

Leif Høj-

bjerg Larsen fra Arbejdstilsynet samt Lone Tordrup. Yngre folk som Kristine 

og Kenny Tordrup, Torkil Svensgaard, og Peter Bull Andersen var dog også 

stadig medlemmer i klubben og var der en gang imellem. Mikkel holdt ved, 

og John begyndte efterhånden at spille på Arbejdstilsynet-holdet med god 

succes.  

Instruktører fra klubben sørgede beredvilligt for synliggørelsen ved at ind-

føre elever fra Odenses skoler i sporten. Opmærksomheden fra vinter-OL i 

Nagano i 1998, hvor curling kom på det olympiske program, var dog det, 

der førte til en markant tilstrømning af nye medlemmer. Her var det nok in-

gen skade til for Odense Curling Club, at Jane Bidstrup, der i en årrække 

havde været medlem i klubben og også været dens kasserer, var med på det sølvvindende danske damehold. Da 

man i september dette år igen forsøgte sig med at afholde et juniorstævne i Odense Curling Club, var der således 

fem juniorer fra klubben blandt de 27 tilmeldte. Klubben kunne allerede ved junior-DM i 1998-1999 stille med et 

pigehold. Det blev skippet af Pernille Henriksen og spillede bronzekamp i Nørrebrohallen, hvor det desværre blev 

Peter Bull Andersen og Leif Højbjerg Larsen (stående med koste)  

introducerer interesserede til curling på Langesø i januar 1997.  

Mikkel og John Haarslev Hansen  

ca. 2000. 
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til et nederlag. Sæsonen efter lykkedes det på flot vis holdet – 

bestående af Pernille, Winnie Wiingaard, Annika Faarvang og 

Anja og med Lone Tordrup som coach – at sikre sig bronze-

medaljerne. Det skete endda på hjemmebane i Odense, hvor 

anden runde af junior-DM blev spillet i januar 2000. Der var 

ikke et rent Odense-drengehold, men Mikkel deltog på andre 

hold ved junior-DM og i andre turneringer. Hans far John en-

gagerede sig meget i klubben og blev i 1999 kasserer efter 

Peter Bull Andersen, der lagde curlingen på hylden. 

 

Stor opgradering af udstyr, men ingen curlingis 

Jørn Styr havde gode kontakter og skaffede mange sponsora-

ter til klubben, især af tøj og ting. I årene 1994-1998 blev 

Odense Kommune flittigt ansøgt om midler til nyt udstyr, 

hvorved der opnåedes støtte til indkøb af skridsikre hacks, gli-

desåler, godkendt måleapparat og ikke færre end tre sæt cur-

lingsten – et sæt købt af Dansk Curling Forbund og to skaffet 

hjem fra Canada med hjælp fra forbundet ved årsskiftet 1998-1999. Odense Idrætspark fremstillede seks nye sco-

retavler til curling i 1998, og i disse år erhvervede klubben sig også en ny peblekande og nye koste og fik lavet nye 

skabe til kostene. Drømmen om rigtig curlingis blev imidlertid ikke realiseret, idet curlingklubben endte med at blive 

forbigået, da en ekstra skøjtehal i 1998 blev opført op ad den gamle. Styr og Alex havde ellers kæmpet ihærdigt for 

at få etableret en enkelt curlingbane under nordtribunen i den nye hal. Det lykkedes desværre heller ikke at gen-

nemføre alternative planer om indretning af et lejemål andetsteds i kommunen til curlinghal. 

 

Klublivets rammer forbedres  

Den nye skøjtehal blev indviet den 16. og 17. januar 1999. På den festlige åbningslørdag blev curling præsenteret 

ved ”kendte/dygtige spillere”, og om søndagen var der åbent hus også med curling på programmet. Det blev dog 

aldrig til optegning af curlingbaner i den nye hal, og Odense Curling Club fortsatte derfor med at holde til i den 

gamle af de to haller, der nu udgjorde Odense Isstadion. Odense Ishockey Klub flyttede imidlertid meget af sin akti-

vitet til den nye hal, og dermed blev det 

muligt for de 40-50 regelmæssigt spillende 

curlingmedlemmer at skifte mandags- og 

fredagstræningerne ud med nogle bedre 

tider tirsdag og torsdag aften. Da curling- 

og ishockeyklubberne hidtil havde delt 

klubrum, betød sidstnævntes udflytning, at 

man kunne få sit eget lokale. Odense Cur-

ling Club fik tildelt det vestlige klublokale i 

den gamle ishals sydlige gavl og byttede 

dermed med Odense Skøjteklub, der fik det 

større, østlige klublokale. Ved inddragelse 

af et indgangsparti blev curlingklubbens 

nye lokale i sommeren 1999 udvidet, og der 
John Haarslev Hansen, Morten Styr, Jens Ellitsgaard og Jørn Styr  

i Odense Culing Clubs nyindrettede klublokale i april 2001. 

Annika Faarvang, Anja, Winnie Wiingaard  

og Pernille Henriksen får bronzemedaljer ved  

junior-DM i Odense i januar 2000. 
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blev tilbygget et køkken og depotrum. Lokalet, køkkenet og depotet blev indrettet af især John Haarslev Hansen, 

mens Lone Tordrup syede gardiner. John oprettede tillige et lille kioskudsalg. Klubben fik også kontor i hallens ve-

stre tårn og havde således efterhånden fine forhold. Jørn Styr havde i 2000 held med at få en bevilling fra Odense 

Kommune til tv- og pokalskab, fjernsynsapparat, videokamera og -afspiller, og John byggede skabet i det nye 

klubrum.  

  

Styr på tingene 

Jørn Styr satte mange ting i system i klubben. Han indstif-

tede i 1998 et nyt klubblad for medlemmerne, og der blev 

samme år lavet nyt klublogo, som blev officielt indviet ved 

klubbens juniorstævne i september. Endvidere fik han gjort 

curl’n’fun-arrangementer til en forretning, som fra 1998 

skaffede klubben gode kontingentindtægter. Det betød, at 

man efter 1999 ikke længere behøvede at forestå udlejning 

af skøjter ved offentligt løb i skøjtehallen, hvilket i mange år 

havde været en væsentlig indtægtskilde for klubben. Det 

betød også, at man kunne fastholde et meget lavt kontin-

gent for de faste medlemmer og yde dem et godt tilskud 

ved deltagelse i turneringer. Under Styr indførtes på Lones 

idé også en klubaften, hvor der den sidste torsdag i hver 

måned blev spillet høj hat-turnering med kampe à to ender 

og hygget bagefter. Den første af disse klubaftener var den 

28. september 2000, og den sidste har mere end 20 år senere endnu ikke fundet sted. Høj hat-turneringen afløste 

efterhånden den klubmesterskabsturnering, som hidtil var blevet afviklet på dagen/weekenden for den ordinære 

generalforsamling i foråret. Endelig iværksatte Styr en gennemgribende opdatering af vedtægterne med kvalifice-

ret hjælp fra jurist Thomas Uhlemann, der sad i bestyrelsen et par år omkring 2001, hvor vedtægterne blev vedta-

get på generalforsamlingen. Ved denne overlod Styr, som desværre var plaget af sygdom, formandsposten til John 

Haarslev Hansen, fra hvem Lone Tordrup havde overtaget hvervet som kasserer. Styr afgik ved døden året efter.  

 

Støtte og starthjælp til jyske klubber  

I perioden frem til 1998 havde man vest for Odense kun kunnet spille curling i Vojens og Esbjerg. Der har altid væ-

ret et rigtig fint samarbejde mellem Odense Curling Club og klubberne her – ikke mindst på juniorsiden – ligesom 

mange spillere gennem tiden er skiftet til og fra dem. Til de årlige åbne turneringer Odin Cup og Esbjerg Open har 

man altid kunnet regne med fast deltagelse af flere hold fra Odense. Efter det succesfulde OL i Nagano med sølv-

medaljer til Helena Blach Laursens hold så to nye klubber i Jylland dagens lys, og her havde Odense Curling Club 

en finger med i spillet. Aalborg Curling Klub blev stiftet den 27. marts 1998 af Niels Jørgen Nielsen, som ved samme 

lejlighed blev klubbens formand. Forinden havde Niels Jørgen spillet curling i Odense og en gang om ugen kørt 

hele vejen hertil fra sit hjem i Aarestrup og tilbage igen. Odense Curling Club forærede den nye klub et sæt af sine 

ældre curlingsten. Nogle måneder efter etableringen af klubben i Aalborg kunne Dansk Curling Forbunds formand 

Tove Porskjær erklære Aarhus Curling Klub åben ved en ceremoni den 8. august 1998. Klubben her blev grundlagt 

efter fortræffeligt arbejde af en flok entusiaster anført af den første formand Flemming Christensen, som var ny i 

sporten og derfor i nogle år spillede i Odense for at lære. Også til den nye klub i Aarhus leverede Odense Curling 

Club – foruden andre rekvisitter – et stensæt, men der kan her siges at være tale om en tilbagelevering, idet Asger 

Jørn Styr træder tilbage som formand og udnævnes til  

æresmedlem ved generalforsamlingen den 1. april 2001. 
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Svensgaard i 1988 havde afhentet et sæt sten ejet af Dansk Curling Forbund i byens første curlingklub, da den på 

det tidspunkt sygnede hen. I sin tid havde Asger i øvrigt også arbejdet aktivt for at forsøge at etablere nye klubber i 

f.eks. Herning. Da opførelsen af en curlinghal i Esbjerg blev en realitet, bidrog Odense Curling Club desuden øko-

nomisk ved i 2003 at købe fremtidig træningstid heri. 

  

Fine bedrifter på flere niveauer 

Sportsligt præsterer seniorhold fra Odense Curling Club flot ved overgangen til det nye årtusinde. Førsteholdet be-

stående af Torkil Svensgaard og Kenny Tordrup forstærket af Jørgen Larsen og Casper Bossen får i foråret 1998 

sølv ved herre-DM og er senere samme år tæt på at spille sig til EM med en 2.-plads i kvalifikationsturneringen. 

Arbejdstilsynet-holdet vinder guld ved Jysk-Fynsk Mesterskab tre gange i træk i 1998-2000, hvor holdet på skift er 

suppleret af Mikkel Haarslev Hansen, Torkil og John Haarslev Hansen. Torkil, Kenny, Lasse Damm og Flemming 

Christensen bliver i november 1999 nr. 2 i den åbne turnering i Hamborg. Torkil, Kenny, Flemming og René Høj-

bjerg Larsen vinder Esbjerg Open i 2000, hvor Alex, Lone, John og Leif Højbjerg Larsen bliver nr. 2. I sæson 1999-

2000 opnås der endvidere en 2.-plads i en turnering i Luxemburg. Alex, Kristine, John og nystartede Ole Bering Kier 

vinder Jysk-Fynsk Mesterskab på hjemmebane i oktober 2002, og Alex og Ole vinder igen mesterskabets 2004-ud-

gave sammen med Frank Pedersen og skipper Carsten Bryld i december 2003. De fire medlemmer af familien Tor-

drup vinder som hold Esbjerg Open i 2003.  

 

Nyt liv og mange medaljer på juniorsiden 

I februar 2000 startede gymnasiekammeraterne Niels Kjeldsen og Jens (Eeg) Ellitsgaard (Jakobsen) i klubben og 

blev hurtigt meget grebet af spillet. De dannede sammen med Mikkel Haarslev Hansen et juniorhold, som ved Es-

bjerg Curling Klubs 25-årsjubilæumsturnering sidst i september blev suppleret af Morten Berg Thomsen fra Esbjerg. 

Efter et åbent hus-arrangement i Odense samme efterår startede endnu en junior, Thomas S. K. Berthou, som ind-

gik på holdet. Det spillede de juniorturneringer, der var i Danmark på det tidspunkt, inkl. junior-DM allerede i den 

første sæson. Mikkel udgik dog ret hurtigt af holdet pga. en skade. Alex trænede drengespillerne, mens Lone fort-

sat tog sig af klubbens juniorpiger, hvor Pernille 

Henriksen og Winnie Wiingaard dog måtte have 

forstærkning af et par Esbjerg-spillere, da Annika 

Faarvang og Anja stoppede kort efter Odense-pi-

gernes DM-bronzeerobring i 2000.  

Foruden at repræsentere Odense Curling Club flot 

på curlingbanerne engagerede juniorerne sig også 

i klubarbejdet, og Pernille, Jens, Niels og Thomas 

sad således alle i bestyrelsen i en eller flere toårige 

perioder.  

Ved junior-DM i 2001-2002 fik drengeholdet sølv-

medaljer og kvalificerede sig dermed til junior-NM 

2002 i Halden, hvor de fik stærk modstand og blev 

nr. 7. Fra sæson 2002-2003 fik juniordrengene An-

ders Gudsø fra Esbjerg Curling Klub med ind på 

holdet, da Thomas blev for gammel til at være med 

i juniorrækkerne. Med og uden Thomas deltog hol-

det flittigt i de danske juniorturneringer og andre 

Niels Kjeldsen, Thomas Berthou, Morten Berg Thomsen,  

Jens Ellitsgaard, Anders Gudsø og Mads Jakobsen i sæson 2003-2004. 
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åbne turneringer samt junior-DM, og i sommeren 2003 var juniorerne på en lærerig juniorcamp i Füssen. Som et af 

få hold, der kunne stille med rene juniorer, kunne de tre gange i træk kåres til juniormestre i Jysk-Fynsk Mesterskab 

2002-2004 – i 2002 sammen med Pernille. Ud over Jysk-Fynsk Mesterskab og DM fandtes der for juniorerne i disse 

år Danish Junior Curling Tour, hvoraf den faste septemberturnering i Odense udgjorde første runde hver sæson. På 

denne juniortour præsterede drengene fint i konkurrence med næsten udelukkende københavnerhold. Desuden 

erobrede Niels sølv ved mix-DM 2003 med nogle spillere fra Hvidovre Curling Club.  

Pernille Henriksen spillede sideløbende på Camilla Jensens hold fra Tårnby Curling Club og vandt med disse piger 

junior-DM 2001-2002, hvorefter de deltog ved junior-NM 2002 og fik en 4.-plads. Ved junior-DM 2002-2003 fik de 

sølv, men det blev vekslet til en flot guldmedalje ved junior-NM 2003 i Sundsvall. Pernille skiftede kort herefter til 

Esbjerg Curling Klub.  

Klubbens juniorer vandt Odense Junior Cup i september 2003. I løbet af sæsonen 2003-2004 blev drengeholdet 

suppleret af Mads Jakobsen fra Hvidovre Curling Club, og ved junior-DM blev det for anden gang til sølv og en 

kvalifikation til junior-NM 2004 i Hvidovre, hvor drengene sluttede på 6.-pladsen. De sluttede sæsonen af ved at 

spille en showkamp mod Team Dorthe Holm ved indvielsen af Esbjerg Curlinghal i det sene forår 2004. Jens var 

derefter heller ikke længere junior, og holdets æra i de unges rækker var således forbi. 

 

Klubbens ældste indtager verden 

Også klubbens modne medlemmer vil lege med på de store scener. Et hold med Lone Tordrup og Marie Louise 

Birch kåres i 2003 som vindere af oldgirls-DM, som er for spillere fyldt 50 år, og deltager med Torkil Svensgaard 

som coach ved senior-VM 2003 i Winnipeg, hvor det finder sted sammen med både herre- og dame-VM for eliten. 

Det er anden gang, WCF arrangerer se-

nior-VM, men første gang, Danmark er 

repræsenteret. Lones og Marie Louises 

medspillere er Jytte Berg og Bente Mor-

tensen fra Hvidovre Curling Club, og 

det lykkes flot det ikke særlig sammen-

spillede hold at vinde to kampe og 

erobre en 9.-plads. Klubbens ældste 

herrer Alex Tordrup, Leif Højbjerg Lar-

sen og Ole Bering Kier danner i 2004 

hold med John Hansen fra Esbjerg Cur-

ling Klub og vinder sølv ved oldboys-

DM, hvilket sikrer dem en plads ved se-

nior-VM 2004 i Gävle, da guldvinderne 

Team Arne Andersen fra Curling Club 

Odin ikke vil af sted. Holdet tager på fornem vis fem sejre i deres otte kampe og slutter på 7.-pladsen. Året efter 

vinder samme herrehold oldboys-DM og kommer til senior-VM 2005 i Howwood, hvor det dog er Peter Gram fra 

Curling Club Odin, der spiller i stedet for Alex, da holdet bliver nr. 9. I 2006 vinder Lone med et nyt hold seniorda-

mernes række uden kamp og er klar til senior-VM 2006 i Tårnby. Her vinder hun og medspillerne Kirsten Jensen, 

Lone Christiansen og Dorthe Hansen fra Tårnby og Hvidovre Curling Club to kampe og ender som nr. 9. I årene 

2006-2010 får mindst én af Odense-herrerne oldboys-DM-medaljer næsten hvert år, heriblandt guld i 2008 og 

2010.   

Jytte Berg, Bente Mortensen, Lone Tordrup og Marie Louise Birch  

ved senior-VM i Winnipeg i april 2003. 
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Medlemstilgang – både ventet og uventet 

Som landets øvrige curlingklubber oplever Odense Curling 

Club stor opmærksomhed i de år, hvor der afvikles vinter-

OL. Det er travle år, hvor rigtig mange interesserede mø-

der op til klubbens åbent hus- og andre arrangementer, 

og en hel del af disse melder sig ind for at prøve sporten. 

Således sker der opblomstring i 2002 og 2006, og især 

Lone og Alex er meget flittige til at tage godt imod de nye 

og instruere dem, så deres interesse fastholdes.  

Lidt usædvanligt får klubben også stor tilgang i mellem-

årene 2003-2005. Jens Ellitsgaard har i 2003 held med 

blandt kammeraterne på sit nyligt påbegyndte ingeniør-

studium at rekrutterede tre blivende medlemmer i skik-

kelse af Steffen Lynge Petersen, Rune Møller Paulsen og 

Mikkel Juul Larsen. Derudover kommer nye juniorer til 

klubben, herunder fire drenge, som holder ved i nogle år. I 

november 2005 starter Helle Eeg Hansen, som til at be-

gynde med ofte spiller sammen med Steffen, Rune og 

Mikkel i de åbne turneringer. 

 

De interne forhold i klubben udbygges 

I sæson 2004-2005 danner Jens Ellitsgaard og Niels Kjeldsen hold med forskellige andre spillere fra Odense Curling 

Club og deltager i mange turneringer. Sammen med Lone Tordrup og klubbens nye kasserer Frank Pedersen, der 

netop har afløst Lone i bestyrelsen, vinder de 2005-udga-

ven af Jysk-Fynsk Mesterskab i oktober 2004. Alex Tor-

drups seniorherrehold (med klubbens egen John Haars-

lev Hansen) får sølvet, mens Rune, Mikkel og Steffen bli-

ver nr. 4. 

Da ingen fra Jens’ og Niels’ hold længere er juniorer, vi-

ser det sig svært at opretholde en attraktiv juniorturne-

ring i Odense, og i sæson 2005-2006 må den aflyses 

grundet for lille tilslutning. Dette synes at markere afslut-

ningen på en lang tradition med klubbens årlige junior-

turneringer. Det er ikke nemt at trække juniorerne til, når 

man kun kan tilbyde ishockeyis og ikke rigtig curlingis, 

som man efterhånden har fået tre andre steder i landet. 

Et nyt initiativ til at forsøge at få opført en curlinghal i 

Odense strander desværre i 2005, da der ikke kan findes 

kræfter til at etablere et arbejdsudvalg. I stedet må man 

få det bedste ud af de eksisterende forhold, og den ener-

giske formand John og hans søn Mikkel Haarslev Hansen 

bygger om i klubrum og køkken, så klubbens rammer bliver så gode og funktionelle som muligt. John yder i det 

hele taget et meget stort arbejde for klubben, især angående det praktiske og sociale.  

Lone Tordrup, Frank Pedersen, Niels Kjeldsen og Jens Ellitsgaard  

vinder Jysk-Fynsk Mesterskab i Aarhus i oktober 2004. 

Steffen Lynge Petersen, Jens Ellitsgaard, Mikkel Juul Larsen  

og Rune Møller Paulsen ved DM-kvalifikation i Hvidovre  

i november 2005. 
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Jubilæumsturnering og følgende turneringer i Odense 

Da Odense Curling Club i 2006 fyldte 25 år, blev jubilæet fejret med en turnering den 7.-9. april 2006. I hele ugen 

op til denne weekend blev der arbejdet på isen, så man kunne gøre den så god som muligt for de 18 tilmeldte 

hold. Lørdag den 8. april kl. 12 var der officiel 

markering i form af en lille reception foran klub-

rummet, og samme aften blev der i Odense 

Idrætshals lokaler holdt stor fest for turnerings-

deltagerne med god mad, amerikansk lotteri og 

en skål eller to for klubben. Flere af deltagerne 

husker sikkert også aftenen for den bombetrus-

sel mod banegården, der forårsagede natlig eva-

kuering af vandrerhjemmet i samme bygning ... 

Turneringen blev vundet af Team Ulrik Damm fra 

Tårnby Curling Club med bl.a. Kenny Tordrup.  

I april 2008 afholdt Odense Curling Club endnu 

en åben turnering, Eventyr Cup, hvor otte hold 

deltog, heriblandt et hold af klubbens medlem-

mer fra Hamborg. Disse tyske venner deltog også, da der i september samme år blev arrangeret Jysk-Fynsk Me-

sterskab i Odense, hvor Rune Møller Paulsen, Jens Ellitsgaard og Mikkel Juul Larsen vandt mestertitlen. I Aarhus året 

efter genvandt Alex og Lone Tordrup og Helle Eeg Hansen med hjælp fra Inger Drengsgaard fra Silkeborg Curling 

Club i øvrigt mesterskabet til Odense Curling Club, hvorved klubben vandt vandrepokalen til ejendom, da turnerin-

gen desværre lå stille i en årrække derefter. 

 

En drivkraft skaber vækst og liv  

Helle Eeg Hansen viste sig hurtigt at være et stort aktiv for klubben. Med sit altid positive sind og smittende humør 

fik hun gennem sine mange år i klubben rekrutteret rigtig mange nye til sporten, herunder blivende spillere som 

Lina Almind Knudsen, Julie Kobbernagel Hansen, Dorthe (Hansen/)Lorentzen, Michela Lindal Hansen og Janni Lan-

gelund. Hun var en samlende figur i klubben og sørgede for, at den stort set altid var repræsenteret af et muntert 

hold piger eller blandede spillere, når der var 

turnering rundt om i landet og efterhånden 

også i udlandet. Da den første udgave af 

Kingo Cup blev afholdt i april 2008 kort efter 

stiftelsen af Silkeborg Curling Club, dannede 

Helle hold med nystartede Lina, veteranen 

Ole Bering Kier og sin svoger Jens Ellitsgaard. 

De endte med en overraskende, men meget 

flot 2.-plads.  

Helle valgtes i 2008 ind i klubbens bestyrelse 

og blev juniorrepræsentant. Det var samme 

år, som Jens trådte ud af bestyrelsen i forbin-

delse med sin flytning til Kalundborg. Jens, 

der i et par år havde været kasserer efter 

Frank, blev afløst på denne post af Rune. Da 

Vinderne fra Team Ulrik Damm ved Odense Curling Clubs  

25-årsjubilæumsturnering i april 2006. 

Helle Eeg Hansen, Jens Ellitsgaard, Ole Bering Kier og Lina Almind Knudsen  

bliver nr. 2 i Kingo Cup i april 2008. 
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næstformand Ole døde kort før generalforsamlingen i 2009, indtrådte også Lina i bestyrelsen. Hun erstattedes dog 

allerede i 2010 af Mikkel Haarslev Hansen, der blev ny næstformand, da hun flyttede fra Odense og fortsatte cur-

lingkarrieren i Hvidovre Curling Club. Her blev det for Lina i det følgende årti til tre gange dame-DM-guld, en mix-

DM-titel med efterfølgende mix-VM-deltagelse samt deltagelse som en del af Madeleine Duponts damehold ved 

to EM, tre VM og ikke mindst OL i PyeongChang i 2018.   

 

Klubbens glade damehold 

Med sit motto om, at det skal være sjovt at spille curling, skaber Helle Eeg Hansen konceptet Scandilicious. Det be-

står i en gruppe af spillere med let til smil og fokus på selve glæden ved sporten. Mange spillere optræder gennem 

tiden på holdet. I sæsonen 2009-2010 stiller det for før-

ste gang op til dame-DM, og derfra bliver det til fast 

deltagelse hvert år. De første år kaster ikke mange sejre 

af sig, men de glade spillere formår at være tilfredse 

med ikke alt for store nederlag til OL-hold som Dupont, 

Jensen og Nielsen, som unægtelig er hårde modstan-

dere for hyggecurlere fra Fyn. I 2011 opnår holdet imid-

lertid en mindeværdig milepæl i form af en sejr over 

det daværende tyske herrelandshold, kort tid før det 

drager til EM. Sejren kommer endda i Hafen Hamburg-

Pokal på tyskernes egen hjemmebane. Siden tilkommer 

der heldigvis også holdet medaljer som resultat af de 

mange deltagelser i DM: Bronzemedaljer kommer i hus 

ved dame-DM i 2016, hvor holdet foruden Helle består 

af Rikke Jensen, Dorthe Lorentzen, Malene Kleppe-Hansen og Janni Langelund, samt i 2020 med Helle, Dorthe og 

Janni hjulpet af Camilla Jensen fra Tårnby Curling Club. Mindst lige så vigtigt for holdet er det dog at have været 

med til at bane vejen for, at andre uden elitebaggrund og hjemlig curlingis tør stille op til DM.  

 

Masser af aktivitet blandt unge og ældre medlemmer 

I 2011 oplever Odense Curling Club pæn med-

lemsfremgang, og der er ved årets udgang ni 

aktive juniorer. I september dette år afholder 

klubben juniortræf, som er en stor succes. 

Klubben har i årene 2011-2014 et hold af juni-

orpiger, Istapperne, som deltager flittigt i juni-

ortræf og åbne turneringer. I disse sæsoner er 

der i det hele taget høj deltagelse i turneringer 

fra klubbens medlemmer. Alex vinder med 

Hans Peter Schacks hold fra Esbjerg Curling 

Klub oldboys-DM og kommer til senior VM 

2012 i Tårnby, hvor de bliver nr. 22. Alex er 

også med til at vinde bronze ved oldboys-DM 

2016 med et Esbjerg-hold. Helles hold er som 

altid til dame-DM, og klubben er ofte repræ-

Michela Lindal Hansen, Dorthe Lorentzen, Helle Eeg Hansen og Lina  

Almind Knudsen tager en fornem skalp i Hamborg i november 2011. 

Juniorholdet Istapperne – Ditte Sørensen, Isabella Bang, Sanne Sørensen og  

Benedicte Olsen (anden række) – med juniorrepræsentant Helle Eeg Hansen  

(th. i tredje række) ved juniortræf i Esbjerg i efteråret 2012. 
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senteret med flere hold eller spillere til parmix- og mix-DM. Hele og delvise hold fra klubben spiller de åbne turne-

ringer i Hamborg, Cortina og Prag, hvor deltagelsen udgør gode traditioner. Endvidere arrangeres der indimellem 

en træningstur for klubbens medlemmer til curlingisen i Esbjerg. Hjemme i Odense opfrisker klubmedlemmerne 

ved en fælles indsats anført af formand John Haarslev Hansen klubrummet med maling mv. i sæson 2012-2013, 

hvor John desuden fabrikerer nye, solide hacks.  

  

Positive OL-effekter og forandringer i klubben  

Februar 2014 bød på OL i Sochi, og som sæd-

vanlig oplevede Odense Curling Club så stor 

tilstrømning til sine åbent hus-aftener i den 

forbindelse, at man måtte åbne den reste-

rende del af sæsonens træninger for alle de 

mange interesserede. Klubben fik en del bli-

vende medlemmer ud af anstrengelserne, in-

klusive seks juniorer. Da der i begyndelsen af 

april blev afholdt en endagsturnering med høj 

hat-spil i Esbjerg, kunne Odense Curling Club 

således stille med hele 18 spillere, herunder 

mange af de nye. De tre ældste af de nye ju-

niorer – Daniel Hedemark Krüger, Christian 

Bønløkke Pedersen og Rasmus Dagg Jensen – 

havde fra starten store planer med deres spil 

og vandt da også bronzemedaljer ved junior-DM allerede samme efterår sammen med to ligeledes nystartede spil-

lere fra Aarhus Curling Klub. Ud over dette var klubbens nye juniorer meget aktive ved åbne turneringer og træf. 

Ved generalforsamlingen i foråret 2014 stoppede John Haarslev Hansen som formand i Odense Curling Club efter 

13 år på posten. Han blev ved denne lejlighed udnævnt til klubbens fjerde æresmedlem og kunne dermed dele 

værdigheden med de tre øvrige tidligere klub-

formænd Asger Svensgaard, Marie Louise 

Birch og Jørn Styr. Mikkel Juul Larsen valgtes til 

bestyrelsen og tog over som formand, mens 

Helle Eeg Hansen blev næstformand efter Mik-

kel Haarslev Hansen, som stoppede i bestyrel-

sen. Dorthe Lorentzen overtog kassererposten 

fra Rune Møller Paulsen, der var fraflyttet byen. 

Med den nye bestyrelseskonstituering fulgte 

flere nye tiltag. Der blev skaffet en del sponso-

rater og fondsbevillinger, som bl.a. førte til, at 

der kunne indføres nyt, fælles klubtøj i 2015 og 

indkøbes forskelligt nyt udstyr. Klubben ople-

vede over de følgende år en betydelig økono-

misk konsolidering. 

Aarhus-drengene Johann Marti og Oscar Findal Andreasen får sammen med  

Rasmus Dagg Jensen, Daniel Hedemark Krüger og Christian Bønløkke Pedersen 

bronzemedaljer ved junior-DM i Esbjerg i november 2014. 

Bronzevinderne ved DM i Hvidovre i februar 2016 i det nye klubtøj:  

Malene Kleppe-Hansen, Helle Eeg Hansen, Dorthe Lorentzen,  

Janni Langelund og Rikke Jensen. 
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Man forsøgte desuden at skabe ekstra synlighed omkring sæsonstart ved f.eks. at deltage i Bolbrodag 2014 og 

Odense Kommunes Cykeldag for 5.-klasser i 2015 og 2016, hverve medlemmer i gågaden i 2018 og tage imod et 

stort hold nystartede idrætsstuderende fra Syddansk Universitet som del af deres introtur i 2019. Fra 2015 og fast 

derefter deltog man også i 

den store årlige fynske 

Sportslørdag i januar, hvor 

man tilbød de mange nys-

gerrige at prøve curling på 

to baner i den ene del af 

den gamle skøjtehal, mens 

hallens anden del var fyldt 

med skøjteløbere. Ligeledes 

fast fra 2015 har man fejret 

Curlingens Dag med landets 

øvrige klubber med åbent 

hus i uge 40. 

  

Fokus på kompetenceudvikling såvel som sociale aktiviteter  

På medlemssiden forsøger man at udvikle talenterne. Daniel, Christian og Rasmus sendes på juniorcamp i Füssen i 

juli 2015, og Daniel bliver Odense Curling Clubs første deltager i Dansk Curling Forbunds nyoprettede Danish Cur-

ling Academy i sæson 2015-2016, mens Jonathan Kjær Harregaard deltager i sidstnævnte i både 2016-2017 og 

2017-2018. Klubben tilbyder fra januar 2017 det nyudviklede træningsforløb Curling Kick-Off målrettet voksne be-

gyndere. Dem er der heldigvis en god håndfuld af på dette tidspunkt. Forløbet køres flere gange i den følgende tid 

med Jonathan som koordinator og forskellige andre klubmedlemmer som medhjælpende instruktører. Der laves 

også en turnering for hold internt i klubben i sæson 2015-2016, så spillerne kan få kamptræning med faste hold op 

til de forskellige eksterne turneringer, der deltages i.  

Klubbens medlemmer stiller sig endvidere til rådighed som hjælpere ved de store internationale mesterskaber, som 

Danmark er værtsland for. Dette er lærerigt, spændende og hyggeligt at være en del af, og fra at have mønstret 

fem erfarne medlemmer under dame-VM 2011 i Esbjerg 

kan Odense Curling Club stille med hele 10 frivillige, da 

EM 2015 ligeledes afvikles i Esbjerg. Ved dame-VM 2019 

hjælper fem fra klubben til. Mulighederne for at placere 

dette sidstnævnte mesterskab i Odense bliver faktisk un-

dersøgt, da den oprindelige værtsby Esbjerg springer fra, 

men arrangementet ender i Silkeborg.  

Af sociale arrangementer fortsættes de populære traditi-

oner med juleoppyntning i klubrummet med gløgg og 

æbleskiver efter træning sidst i november samt juleafslut-

ning og sæsonafslutning med miniturnering og fælles-

spisning. I løbet af de lange måneder uden is samles 

medlemmer og påhæng til et hyggeligt gensyn ved en 

årlig sommerfest, som finder sted privat hos et af med-

lemmerne i eller uden for Odense.   

Curlinginstruktører hjælper gæster ved Sportslørdag i januar 2017. 

Odense Curling Clubs sommerfest juli 2017 hos Jonathan Harregaard. 
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Det nye Jysk-Fynsk Mesterskab er en succes 

Efter et par forgæves forsøg lykkedes det i sæson 2015-2016 at få Jysk-Fynsk Mesterskab til at genopstå. Det skete i 

en ny form med flere enkeltstående spilledage hos forskellige klubber hen over sæsonen, og turneringen kom til at 

træde i stedet for Regionscup/Undercup, som samtidig blev nedlagt. Initiativet til det nye mesterskab kom fra Aar-

hus Curling Klubs formand Thorbjørn Jørgensen, som sammen med Region Syddanmarks repræsentant i Dansk 

Curling Forbunds bestyrelse, Tove Porskjær, søsatte turneringen. Odense Curling Club bakkede op fra starten, og i 

2016 blev Mikkel Juul Larsen og Simon Bønløkke Pedersen de primære arrangører, da Thorbjørn stoppede i Aarhus. 

Tommy Juul Kristoffersen fra Esbjerg Curling Klub 

blev medarrangør i 2017, da spilsystemet skulle 

modificeres, og Tove stoppede i forbundet. Fra 

2018 bestod turneringsudvalget ydermere af Pe-

ter Brandt Andersen fra Silkeborg Curling Club.  

I den første sæson hentede Odense Curling Club 

både guld- og sølvmedaljer, nemlig til henholds-

vis holdene Team Flottenheimerz bestående af 

Rune Møller Paulsen, Jens Eeg Ellitsgaard, Mikkel 

Juul Larsen, Steffen Lynge Pedersen, Lone Tor-

drup og Aarhus Curling Klubs Signe Nygaard Pe-

dersen og Team Krüger med Daniel Hedemark 

Krüger, Simon Bønløkke Pedersen, Christian Bøn-

løkke Pedersen, Rasmus Dagg Jensen og Malene 

Kleppe-Hansen. Team Flottenheimerz forsvarede 

mestertitlen i den efterfølgende sæson 2016-

2017, hvorefter de to Odense-hold fusionerede til Team Flottenheimerz Plus med en stamme af Mikkel, Simon, 

Lone, Rune, Jens og Jonathan Kjær Harregaard. Dette hold vandt guld i 2017-2018, sølv i 2018-2019 og guld på ny i 

2019-2020.  

Nok så vigtigt var de mange spændende kampe og den gode stemning ved mesterskabsturneringens spilledage i 

Vojens, Odense, Aarhus, Frederikshavn og Esbjerg, hvor der var plads til rutinerede såvel som helt nye hold. Såle-

des havde Odense Curling Club f.eks. også et hold af seks nystartede unge mænd med i turneringen i 2016-2017 

under navnet Team Spar Nord Odense og et nyt hold 

af lidt ældre herrer kaldet Curlingfædrene med ved en 

spilledag i sæson 2017-2018.  

 

OL virker på ny som en magnet – med kortvarig effekt 

2018 var bestemt ingen undtagelse fra reglen om me-

gen opmærksomhed i forbindelse med et vinter-OL. 

Mens det i februar gik løs med curling i PyeongChang, 

hvor Madeleine Duponts danske damehold jo havde 

Lina Almind Knudsen med, fyldtes den gamle skøjtehal 

i Odense med gæster til åbent hus på to tirsdage. Den 

store søgning fortsatte resten af sæsonen, som man fik 

mulighed for at få forlænget til midt i april. Hele 19 

meldte sig ind som medlemmer for den kommende 

Jonathan Kjær Harregaard, Simon Bønløkke Pedersen, Lone Tordrup, Mikkel 

Juul Larsen og Rune Møller Paulsen vinder Jysk-Fynsk Mesterskab 2017-2018. 

Thor Matthiassen sætter med vejledning fra Kenneth Arndal en af sine 

allerførste sten ved åbent hus under OL i februar 2018. 
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halvsæson, og heraf var de ni juniorer. I september bød klubben på OL-aften med fire af de fem danske OL-kvin-

der, hvor 27 nye og gamle medlemmer hørte på deres spændende beretning og spillede med dem på isen.  

Fire studerende gutter fra Syddansk Universitet dannede hold i et par år efter OL og deltog i nogle spilledage af 

Jysk Fynsk Mesterskab. Ligeledes spillede fire studerende piger sammen og nåede også at deltage en enkelt gang 

ved Jysk-Fynsk Mesterskab, inden de faldt fra på nær én. De to nye juniorer Thor Ole S. Matthiassen og Oscar Ib-

sen præsterede at vinde bronze ved junior-DM i efteråret 2018 med spillere fra Esbjerg Curling Klub og Aarhus 

Curling Klub, og Thor var endda med til at vinde Odin Cup i oktober 2018 sammen med Mikkel Juul Larsen, Simon 

Bønløkke Pedersen og Lena Erbs. 

Som sædvanlig dalede medlemstil-

slutningen noget i årene efter OL, og 

fremmødet ved træningen i sæson 

2019-2020 var ikke stort. I foråret 

2020 ramte COVID-19-pandemien 

endvidere Danmark, så al idrætten 

måtte lukke ned, og sæsonafslutnin-

gen i Odense Curling Club blev ha-

stefremrykket til den 12. marts. Tur-

neringer blev aflyst eller udskudt, og 

af den grund gik Lone Tordrup des-

værre glip af senior-VM i Canada, 

som hun skulle have deltaget i med 

sit sammensatte hold. Anden bølge 

af pandemien ramte i efteråret, hvor-

ved også sæson 2020-2021 blev amputeret med nedlukning fra begyndelsen af december. Den eneste turnering, 

som Odense-spillere nåede at deltage i, blev Aarhus Cup i starten af august, hvor Rune, Simon, Lena og Mikkel for-

svarede 3.-pladsen fra den første udgave af turneringen to år tidligere. 

 

En curlinghal på Fyn bliver endelig en realitet! 

Etableringen af curlingis er et længe næret ønske for Odense Curling Club, som der har været gjort forsøg på at 

realisere ad flere omgange gennem klubbens levetid. Efter formandsskiftet i 2014 gjorde bestyrelsen sig fornyede 

overvejelser om, hvordan det kunne lykkes. I foråret 2015 luftede formand Mikkel Juul Larsen ønsket for ledelsen af 

Odense Idrætspark og de øvrige brugere af Odense Isstadion og lidt senere for byens borgmester, rådmanden og 

den kommunale forvaltning. Der blev taget kontakt til Esbjerg Curling Klub og Gentofte Curling Club, hvor man se-

nest havde fået bygget curlinghaller, og herfra fik man god inspiration og hjælp. Der blev af Odense Kommune 

nedsat en projektgruppe og udarbejdet en plan for opførelsen af en curlinghal op ad den gamle skøjtehal, og rele-

vante personer blev inviteret på et positivt besigtigelses- og inspirationsbesøg i Esbjerg under EM i november 2015. 

Da et prisoverslag fra Odense Kommunes ingeniør i begyndelsen af 2016 forelå, lød det dog på næsten 20 millio-

ner kroner, og dermed ville opførelsen af en curlinghal i kommunalt regi blive en væsentlig mere bekostelig affære 

end forventet ud fra erfaringerne i især Esbjerg. Oplægget blev imidlertid indgivet som ønske til kommunens øko-

nomiudvalg og var dermed med i budgetforhandlingerne i efteråret 2016, men gik som ventet ikke igennem. I mel-

lemtiden valgte klubbens bestyrelse at gå målrettet ind i et fælles facilitetsprojekt, som bl.a. omfattede opførelsen af 

en tredje ishockeyhal og inddeling af den eksisterende Hal 2 i to lige store isflader med den ene forbeholdt curling. 

Kommunen meddelte dog i efteråret 2017, at den heller ikke kunne afsætte penge til at gå videre med dette. 

OL-aften i Odense Curling Club med Julie Dall Høgh (skjult), Madeleine Dupont,  

Denise Dupont og Lina Almind Knudsen i september 2018. 
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Håbet om fynsk curlingis fik nyt liv, da Joel Ostrowski, Lasse Damm og Joels bror Ian i september 2017 henvendte 

sig til Mikkel med deres idé om at opføre en privat curlinghal på Lasse Damms grund ved Korup i Odense Kommu-

nes nordvestlige udkant. Der blev arbejdet med denne løsning og udarbejdet en solid projektbeskrivelse, som blev 

præsenteret for By- og Kulturforvaltningen i maj 2018. Placeringen var dog problematisk pga. infrastrukturen og 

beliggenheden i en zone, der 

skulle friholdes for byudvikling, 

hvilket ville kræve en ny lokalplan. 

Man skulle heller ikke forvente til-

skud til anlæg af den størrelsesor-

den fra kommunale puljer, og 

projektet ville derfor skulle på 

budgettet til behandling i byrådet i 

september. Selvom rådmanden 

dog var positiv, og projektgrup-

pen fik foretræde for By- og Kul-

turudvalget i oktober 2018, blev 

planerne i november forkastet af 

udvalget pga. hallens placering.  

I foråret 2019 blev der indledt dia-

log med Nordfyns Kommune om at placere hallen der. Man mødtes her med stor imødekommenhed og velvilje til 

at huse en curlinghal. Der blev anvist er placering ved Søndersø Hallerne, som jo er beliggende tæt ved Nordfyns 

Gymnasium og Søndersøskolen med mange potentielle unge curlingspillere. Kommunen støttede kraftigt op om 

projektet, sørgede for den nødvendige lokalplansændring og overdrog grunden på meget favorable vilkår pr. den 

1. juni 2020. Hallen med fire baner, omklædningsrum, klubfaciliteter i to etager, bar og tagterrasse samt en sektion 

med hotelværelser blev tegnet, og der er klargjort til første spadestik i løbet af 2021 kort efter Odense Curling Clubs 

40-årsjubilæumsdag. Det er vel den bedste gave, man som curlingklub kan forestille sig til sin runde fødselsdag! 

 

 

 

 

  

Tegninger til den kommende curlinghal i Søndersø. 
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DM-medaljevindere fra Odense Curling Club* 1981-2021  
* Odense Ungdoms Curling medtaget 

 

Junior-DM, piger: 

1987-1988  Bronze Kristine Tordrup, Ditte Christiansen, Malene Olsen 

1988-1989  Bronze Kristine Tordrup, Trine Sørensen, Pia Skov Hansen, Rikke Roungkvist 

1989-1990 Sølv Kristine Tordrup, Mai-Britt Kristensen, Berit Espersen, Birgitte Hoven Sørensen, Rikke 

   Roungkvist 

1991-1992 Sølv Kristine Tordrup, Berit Espersen, Birgitte Hoven Sørensen, Neel Damm 

1992-1993 Sølv Kristine Tordrup, Mai-Britt Kristensen, Birgitte Hoven Sørensen, Neel Damm 

1993-1994 Sølv Kristine Tordrup med HCC (Rikke Jensen, Ane Håkansson Hansen, Charlotte Larsen, Trine  

   Kronholm) 

1994-1995  Sølv Kristine Tordrup med HCC (Rikke Jensen, Ane Håkansson Hansen, Trine Kronholm) 

1995-1996 Guld Ane Håkansson Hansen med GCC (Kamilla Schack, Birgitte Knudsen, Camilla Jensen) 

1996-1997 Guld Ane Håkansson Hansen og Iben Styr med TCC (Camilla Jensen, Trine Kronholm, Maria  

   Christiansen) 

1999-2000 Bronze Pernille Henriksen, Annika Faarvang, Anja, Winnie Wiingaard 

2001-2002 Guld Pernille Henriksen med TCC (Camilla Jensen m.fl.) 

2002-2003 Sølv Pernille Henriksen med TCC (Camilla Jensen m.fl.) 

  

Junior-DM, drenge: 

1987-1988  Bronze Kenny Tordrup, Allan Larsen, Anders Pein Hansen 

1988-1989  Sølv Torkil Svensgaard, Kenny Tordrup, Lasse Damm, Allan Larsen 

1989-1990 Bronze Ulrik Damm, Peter Bull Andersen, Morten Styr, Morten Rask 

1990-1991 Guld Torkil Svensgaard, Ulrik Damm, Peter Bull Andersen, Kenny Tordrup, Lasse Damm 

1991-1992 Guld Torkil Svensgaard, Ulrik Damm, Peter Bull Andersen, Kenny Tordrup, Lasse Damm 

1992-1993 Guld Torkil Svensgaard, Kenny Tordrup, Lasse Damm, Carsten Svensgaard, René Højbjerg  

   Larsen 

1993-1994 Sølv Torkil Svensgaard, Kenny Tordrup, Lasse Damm, Carsten Svensgaard, René Højbjerg  

   Larsen 

1994-1995 Sølv Kenny Tordrup, Carsten Svensgaard, René Højbjerg Larsen, Kent Hansen  

1996-1997 Guld Kenny Tordrup med RCK/HCC (Christian Hansen, Joel Ostrowki, David Zeuthen, Kim  

   Sylvest Nielsen) 

2001-2002 Sølv Niels Kjeldsen, Jens Ellitsgaard Jakobsen, Thomas S. K. Berthou, Morten Berg Thomsen  

   (ECK) 

2003-2004 Sølv Niels Kjeldsen, Jens Ellitsgaard Jakobsen, Morten Berg Thomsen (ECK), Anders Gudsø  

   (ECK), Mads Jakobsen (HCC) 

2014-2015 Bronze Daniel Hedemark Krüger, Christian Bønløkke Pedersen og Rasmus Dagg Jensen med  

   Johann Marti (ACK) og Oscar Findal Andreasen (ACK) 

2018-2019 Bronze Thor Ole S. Matthiassen og Oscar Ibsen Oscar med bl.a. Nicklas Lindenhoff (ECK) og 

   Bilal Bax Aqtash (ACK) 
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DM, damer: 

1995 Bronze Lone Tordrup med HCC (Jane Bidstrup m.fl.) 

2000 Sølv Pernille Roungkvist med TCC (Marianne Qvist m.fl.) 

2016 Bronze Rikke Jensen, Helle Eeg Hansen, Dorthe Lorentzen, Malene Kleppe-Hansen, Janni Langelund  

2020 Bronze Helle Eeg Hansen, Dorthe Lorentzen, Janni Langelund, Camilla Jensen (TCC)  

 

DM, herrer: 

1996  Guld Ulrik Damm med HCC (Ulrik Schmidt, Lasse Lavrsen, Brian Hansen) 

1998 Sølv Torkil Svensgaard, Kenny Tordrup, Jørgen Larsen, Casper Bossen 

1998 Bronze Carsten Svensgaard med HCC (Ulrik Schmidt m.fl) 

1999 Guld Carsten Svensgaard med HCC (Ulrik Schmidt, Lasse Lavrsen, Brian Hansen, Frants Gufler) 

2000 Guld Carsten Svensgaard med HCC (Ulrik Schmidt, Lasse Lavrsen, Brian Hansen, Frants Gufler) 

 

DM, mix: 

1991  Guld Ulrik Damm med TCC (Johannes Jensen, Angelina Jensen, Kirsten Jensen) 

2003 Sølv Niels Kjeldsen men HCC (bl.a. Nete Larsen, Lillian Frøhling Hansen) 

 

Senior-DM (50+), damer: 

2003  VUK Lone Tordrup og Marie Louise Birch med Jytte Berg (HCC) og Bente Mortensen (HCC) 

2006 VUK Lone Tordrup med TCC/HCC (Kirsten Jensen, Lone Christiansen, Dorthe Hansen) 

2020 VUK Lone Tordrup med Linette Henningsen (ECK), Lisbeth Holm (ECK), Gitte Sølvsten (SCC) og Anni 

   Gustavussen (SCC) 

 

Senior-DM (50+), herrer: 

2004  Sølv Alex Tordrup, Leif Højbjerg Larsen, Ole Bering Kier, John Hansen (ECK) 

2005 Guld Alex Tordrup, Leif Højbjerg Larsen, Ole Bering Kier, John Hansen (ECK) 

2006 Sølv Leif Højbjerg Larsen, Ole Bering Kier, John Hansen (ECK), Jesper Duus (ECK) bl.a. 

2007  Bronze Alex Tordrup m. fl.  

2008 Guld Alex Tordrup m. fl.  

2010 Guld Alex Tordrup m. fl.  

2012 Guld Alex Tordrup med ECK (Hans Peter Schack, Bernd Hausted, John Hansen, Erling Berg Thomsen) 

2016 Bronze Alex Tordrup med ECK (Bent Kristoffersen m.fl.) 
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Deltagere fra Odense Curling Club*  

ved internationale mesterskaber 1981-2021 
* Odense Ungdoms Curling medtaget 

 

Junior-NM, piger: 

1993  Kristine Tordrup, Mai-Britt Kristensen, Birgitte Hoven Sørensen, Neel Damm 

1994 Bronze Kristine Tordrup med HCC (Rikke Jensen, Ane Håkansson Hansen, Charlotte Larsen, Trine  

   Kronholm) 

1995 Bronze Kristine Tordrup med HCC (Rikke Jensen, Ane Håkansson Hansen, Trine Kronholm) 

1997 Sølv Ane Håkansson Hansen og Iben Styr med TCC (Trine Kronholm, Camilla Jensen, Maria  

   Christiansen) 

2002 Nr. 4 Pernille Henriksen med TCC (Camilla Jensen m.fl.) 

2003  Guld  Pernille Henriksen med TCC (Camilla Jensen m.fl.) 

 

Junior-NM, drenge: 

1993 Nr. 4 Torkil Svensgaard, Kenny Tordrup, Lasse Damm, Carsten Svensgaard, René Højbjerg Larsen 

1994  Torkil Svensgaard, Kenny Tordrup, Carsten Svensgaard, René Højbjerg Larsen 

1995  Kenny Tordrup, Carsten Svensgaard, René Højbjerg Larsen, Kent Hansen  

1996  Kenny Tordrup, Carsten Svensgaard, René Højbjerg Larsen, Kent Hansen 

2002 Nr. 7 Niels Kjeldsen, Jens Ellitsgaard Jakobsen, Thomas S. K. Berthou, Morten Berg Thomsen (ECK) 

2004  Nr. 6 Niels Kjeldsen, Jens Ellitsgaard Jakobsen, Morten Berg Thomsen (ECK), Anders Gudsø (ECK),  

   Mads Jakobsen (HCC) 

 

Junior-VM, piger: 

1995 Nr. 9 Kristine Tordrup og Ane Håkansson Hansen med Kamilla Schack (ECK), Birgitte Knudsen (TCC) 

   og Margit Ziegler (HCC) 

1996 Nr. 7 Ane Håkansson Hansen med TCC (Kamilla Schack, Birgitte Knudsen, Camilla Jensen)  

1997 Nr. 6 Ane Håkansson Hansen og Iben Styr med TCC (Trine Kronholm, Camilla Jensen, Maria  

   Christiansen) 

 

Junior-VM, drenge: 

1991 Nr. 5 Torkil Svensgaard, Ulrik Damm, Kenny Tordrup, Lasse Damm, Peter Bull Andersen 

1992 Nr. 9 Torkil Svensgaard, Ulrik Damm, Kenny Tordrup, Peter Bull Andersen, Lasse Damm 

1993 Nr. 7 Torkil Svensgaard, Lasse Damm, Kenny Tordrup, Carsten Svensgaard, René Højbjerg Larsen 

1997 Nr. 5 Kenny Tordrup med RCK/HCC (Christian Hansen, Joel Ostrowski, David Zeuthen, Kim Sylvest  

   Nielsen) 
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EM, herrer: 

1996  Nr. 5 Ulrik Damm og Carsten Svensgaard med HCC (Ulrik Schmidt, Lasse Lavrsen, Brian Hansen) 

1997 Sølv Carsten Svensgaard med HCC (Ulrik Schmidt, Lasse Lavrsen, Brian Hansen) 

1999 Sølv Carsten Svensgaard med HCC (Ulrik Schmidt, Lasse Lavrsen, Brian Hansen, Bo Jensen) 

2000 Sølv Carsten Svensgaard med HCC (Ulrik Schmidt, Lasse Lavrsen, Brian Hansen, Frants Gufler) 

 

VM, herrer: 

1997  Nr. 6 Ulrik Damm og Carsten Svensgaard med HCC (Ulrik Schmidt, Lasse Lavrsen, Brian Hansen) 

1999 Nr. 6 Carsten Svensgaard med HCC (Ulrik Schmidt, Lasse Lavrsen, Brian Hansen, Frants Gufler) 

2000 Nr. 5 Carsten Svensgaard med HCC (Ulrik Schmidt, Lasse Lavrsen, Brian Hansen, Frants Gufler) 

 

Senior-VM (50+), damer: 

2003  Nr. 9 Lone Tordrup og Marie Louise med Jytte Berg (HCC) og Bente Mortensen (HCC) 

2006 Nr. 9 Lone Tordrup med TCC/HCC (Kirsten Jensen, Lone Christiansen, Dorthe Hansen) 

2020 Aflyst Lone Tordrup med Linette Henningsen (ECK), Lisbeth Holm (ECK), Gitte Sølvsten (SCC) og Anni  

   Gustavussen (SCC) 

 

Senior-VM (50+), herrer: 

2004  Nr. 7 Alex Tordrup, Leif Højbjerg Larsen, Ole Bering Kier, John Hansen (ECK) 

2005 Nr. 9 Leif Højbjerg Larsen og Ole Bering Kier med John Hansen (ECK) og Peter Gram (CCO) 

2012 Nr. 22 Alex Tordrup med ECK (Hans Peter Schack, Bernd Hausted, John Hansen, Erling Berg Thomsen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jubilæumsskriftet er forfattet af Mikkel Juul Larsen med værdifulde bidrag fra Marie-Louise Birch,  

Lone og Alex Tordrup, Tove Porskjær, John Haarslev Hansen, Jens Eeg Ellitsgaard og Helle Eeg Hansen 

samt oplysninger velvilligt leveret af adskillige tidligere klubmedlemmer. 


