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Formandens beretning for sæson 2014-2015 

 

Ifølge vedtægterne aflægger formanden beretning. I bestyrelsen har vi dog valgt at uddelegere 

opgaverne lidt, så undertegnede først vil fortælle om udviklingen og aktiviteterne i klubben i 

det forgangne år, mens næstformanden derefter vil guide os igennem de mange turnerings-

deltagelser i sæson 2014-2015. 

 

Min beretning begynder ved sidste års generalforsamling mandag den 26. maj 2014, hvor 

John Haarslev Hansen lidt overraskende annoncerede, at han trak sig som formand efter rigtig 

mange års tro tjeneste. John blev meget fortjent udnævnt til æresmedlem i OCC af generalfor-

samlingen. Selvom John forblev i bestyrelsen et år mere for at udfylde sin toårige valgperiode, 

skete der en større udskiftning, idet to andre bestyrelsesmedlemmer ikke genopstillede og tre 

nye blev valgt ind i stedet for. Det var Thea Schmidt Haislund Jensen, Daniel Hedemark Krüger 

og mig selv. Jens Eeg Ellitsgaard blev ved samme lejlighed udnævnt til honorært medlem af 

bestyrelsen, da han dagen forinden var blevet valgt ind i Dansk Curling Forbunds bestyrelse 

og dermed på denne måde kunne fungere som bindeled mellem OCC og DCuF. Ved den nye 

OCC-bestyrelses første møde den 10. juni 2014 konstituerede vi os med Thea som kommuni-

kationsansvarlig, Daniel som junioransvarlig, Dorthe Hansen som kasserer, Helle Eeg Hansen 

som næstformand og mig selv som formand. Vores arbejdsopgaver og ansvarsområder frem-

går af listen på tavlen i klubrummet. Vi har holdt i alt fem bestyrelsesmøder imellem de to 

generalforsamlinger. 

  

Nye personer betyder ofte forandringer, og den nye bestyrelse har da også lavet en række 

tiltag. Af årsregnskabet for 2013 var det klart, at der måtte strammes op økonomisk, og på 

den gamle bestyrelses foranledning vedtog generalforsamlingen væsentlige kontingentforhø-

jelser og en række spareinitiativer så som egenbetaling ved klubarrangementer og rammer 

for reduceret tilskud til turneringer. Den nye bestyrelse greb bolden og indførte nye tilskuds-

regler fra sæsonens begyndelse. På nogle punkter har klubben tidligere været ret generøs, og 

derfor er der selvfølgelig nogen, der har kunnet mærke de indførte stramninger, mens der på 

andre områder ikke er nogen forskel. Alle, der søger tilskud, er dog stødt på en ændring, idet 

det nu er en forudsætning for at få udbetalt tilskuddet, at man skriver nogle få linjer om tur-

neringens forløb og sit holds præstation. Dette er blandt andet medvirkende til, at Helle om 

lidt kan give en spændende og grundig redegørelse for alle vore holds turneringsdeltagelser. 

Det er bestyrelsens opfattelse, at det har fungeret fint med både de lidt strammere tilskuds-

regler og deltagerbetalingen ved klubarrangementerne. 

 

Vi har også arbejdet på at øge klubbens indtægter gennem sponsorater. Det er særlig Thea, 

der har ydet en stor indsats her. Således er vi blevet tilmeldt FynskSupportEl, som er en ord-

ning hos Energi Fyn, hvor der doneres 2 øre for hver kilowatttime, som tilmeldte Energi Fyn-

kunder forbruger. Det er gratis at støtte OCC på denne måde – man skal blot få sin markedsel 

gennem Energi Fyn og tilmelde sig ordningen f.eks. gennem OCC. Det har indtil videre kastet 

lidt kroner af sig, dog primært i form af bonus for dem, der var hurtige til at tilmelde sig ord-

ningen. Vi håber, at flere vil tilmelde sig ordningen, så udbyttet kan vokse. Et tiltag, der har 
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været væsentlig mere givtigt, var vor medvirken i kampagnen ”SuperBrugsen støtter lokalt”. 

Her kunne man i efteråret 2014 ”stemme på os” med poletter i SuperBrugsen City i Vesterga-

de. Det gav flotte 2200 kr., som blev udbetalt i begyndelsen af 2015. En del andre initiativer er 

blevet overvejet, herunder salg af bandereklamer i hal 2, deltagelse i Odense Kommunes cy-

keldag den 27. august 2015 og mulige hjælpertjanser ved Tinderbox-festivalen den 26.-28. 

juni 2015, som vi måske kan drøfte nærmere under punkt 9. 

 

Endvidere har vi været gode til at skaffe mange introduktionsmedlemmer. Efter et på den 

front beskedent første halvår af 2014, hvor vi havde meget travlt med at tage os af åbent hus-

deltagere i forbindelse med vinter-OL og derfor blot modtog 25 betalende introduktionsmed-

lemmer, kunne vi i andet halvår af 2014 byde hele 193 velkommen. De krævende, men succes-

fulde OL-arrangementer i 1. halvår af 2014 bevirkede til gengæld, at vi også fik adskillige nye 

årsmedlemmer i klubben. Begge disse forhold lunede fint på kontingentindtægtsposten og 

dermed i klubkassen. 

 

Som resultat af alt dette endte årsregnskabet 2014 med et overskud på 7368 kr., hvilket be-

styrelsen anser som tilfredsstillende. Klubbens egenkapital blev dermed styrket og udgjorde 

ved regnskabsårets udgang 45.997 kr. Vi indberettede et medlemstal for 2014 på 26 til Cen-

tralt ForeningsRegister. Der er tale om 20 seniorer og 6 juniorer. Det er de medlemmer, der 

har været aktive i mindst tre måneder i kalenderåret 2014. De mange introduktionsmedlem-

mer tæller altså ikke med i denne opgørelse, som DIF og DCuF bruger, da de kun har to måne-

ders medlemskab. Antallet af medlemmer, vi har haft i 2014, er reelt 218 højere, altså 244. 

 

Bestyrelsen har i det forgangne år også arbejdet på at indføre nyt, fælles klubtøj samt set på 

mulighederne for en bedre tv-løsning i klubrummet. Begge disse aktiviteter er genstand for 

forslag til behandling under punkt 5 og skal derfor ikke berøres yderligere her. 

Der er oprettet en Facebook-gruppe forbeholdt klubbens medlemmer til hurtig deling af in-

terne meddelelser. Her findes blandt andet den nye tilskudsblanket. Desuden har bestyrelsen 

gjort sig overvejelser om en ny hjemmeside eller forbedring af den eksisterende. 

 

OCC har deltaget i et par eksterne arrangementer i form af Bolbrodagen og Sportslørdag. Ved 

Bolbrodagen lørdag den 6. september 2014 klokken 13-17 på den nedlagte Bolbro Skole del-

tog vi med fire af klubbens medlemmer. Der var udmærket søgning ved vor udendørs stand, 

og der kom nye folk på is i klubben på nogle af vore efterfølgende træningsaftener. Ved 

Sportslørdag den 24. januar 2015 klokken 13-15.45 var vi seks instruktører fra klubben. Vi 

havde knap halvdelen af hal 2 (på langs) til rådighed, hvorved vi kunne etablere to baner. 

Desuden opsatte vi ekstra hack, så de mange besøgende kunne øve slide på tværs bag baner-

ne. Der var cirka 45 personer på curlingisen i løbet af eftermiddagen, i alle aldre. Vi uddelte 

flyers og fik desuden masser af synlighed blandt alle skøjteløberne på den anden del af hallen 

bag den til lejligheden opsatte bande. 

  

Klubben har fået en hel del mediedækning i den forgangne sæson. Således var der en notits 

med curlingbillede i Lokalavisen Nordvest op til Bolbrodagen. Ugeavisen Odense bragte igen 
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en stor flot artikel om OCC den 26. november 2014; denne gang om en reporters prøven kræf-

ter med en ny sportsgren. På samme side omtaltes også en fornem bedrift i form af DM-

medaljer til OCC – noget som Helle helt sikkert vil komme nærmere ind på lige om lidt. Notit-

sen om disse medaljer blev også bragt i Fyens Stiftstidende, Fyens Amts Avis og i Lokalavisen 

Nordvest, sidstnævnte endda med fint billede. Tv2 Fyn viste i et længere indslag den 25. janu-

ar 2015 fra den foregående dags Sportslørdag et klip fra OCC’s aktiviteter med bl.a. inter-

views. Både Lokalavisen Nordvest og Dalum-Hjallese Avis havde den 28. januar reportager fra 

Sportslørdag med billede af en gruppe nybegyndere på curlingisen.  

 

Bestyrelsesmedlemmer har repræsenteret OCC ved et par ismøder, ved Odense Kommunes 

Fritidsafdelings fyraftensmøde den 6. november 2014 og ved receptionen efter Sportslørdag. 

Vi har desuden haft besøg af DCuF’s nye udviklingskonsulent Lotte Bork Pedersen den 25. 

november 2014. Hun arbejder bl.a. på initiativer til fastholdelse af nye medlemmer i klubber-

ne, instruktøruddannelse og fælles pr-materiale. Jeg vil overlade det til Jens at fortælle mere 

om dette under punkt 8. 

 

I DCuF-regi har vi endvidere været repræsenteret ved det ekstraordinære årsmøde den 17. 

august 2014, hvor Helle deltog. Mødet var blevet nødvendiggjort som følge af uenighed om 

udtagelseskrav ved det ordinære årsmøde den 25. maj. Den nedsatte arbejdsgruppes oplæg til 

nye udtagelseskriterier blev godkendt med OCC’s velsignelse. Søndag den 15. marts 2015 var 

der regionsmøde i Aarhus, hvor formanden og Jens repræsenterede OCC. Emnerne juniorind-

sats, Undercups afvikling, Jysk/Fynsk Mesterskabs genopståen, det kommende årsmøde i 

DCuF den 10. maj 2015 samt EM for herre- og dame-A- og B-grupper i Esbjerg den 19.-28. no-

vember 2015 blev behandlet. Jens får også lejlighed til at fortælle mere om dette under punkt 

8.  

 

Jeg vil dog selv sige lidt om Jysk/Fynsk Mesterskab, da det direkte involverer OCC. Der er som 

antydet lagt op til, at mesterskabet genopstår i ny form i sæson 2015-2016. Der blev gennem-

ført et forsøg på at rejse turneringen i begyndelsen af 2015 i form af to endagsarrangementer 

i henholdsvis Aarhus og Esbjerg i forbindelse med afviklingen af kampe i Undercup. Netop det, 

at det var kædet sammen med Undercup, gjorde dog, at turneringen ikke blev den store suc-

ces, idet alle med forudgående DM-deltagelser dermed var udelukket fra at deltage. Dette for-

hindrede OCC i at stille hold. Fra den kommende sæson eksisterer Undercup som nævnt ikke 

længere, og Jysk/Fynsk arrangeres som et selvstændigt mesterskab. Det er planen, at det spil-

les over tre uafhængige dage. I OCC’s bestyrelse har vi indvilget i at lægge is til den ene, og 

således satser vi på, at der afvikles to kamprunder i Odense lørdag den 5. december 2015. Det 

afgøres endeligt på et ismøde her i begyndelsen af maj måned. Aarhus Curling Club vil afvikle 

yderligere to kamprunder lørdag den 9. januar 2016, mens der kommer til at ligge et slutspil 

med tre runder i Esbjerg efterfølgende.  

 

Ud over at klubben endelig skal være vært for en turnering med ekstern deltagelse igen, har 

bestyrelsen besluttet at arrangere en intern klubturnering for hold. Det har vi, fordi vi mener, 

at det vil være rart og gavnligt at få noget kamptræning med faste hold, og fordi medlemstallet 
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efterhånden tillader, at der dannes 4-6 hold. Vi forestiller os, at der afvikles kampe over seks 

ender på faste spilledage i vor sædvanlige træningstid. Turneringen vil være et supplement til 

den individuelle Høj Hat-turnering, som vi agter at fortsætte. 

  

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

haft i løbet af det forgangne år. Vor traditionelle sommerfest fandt sted fredag den 18. juli 

2014 hos undertegnede. Det var en meget varm sommerdag, så grillmaden blev skyllet godt 

ned med diverse kølige drikke i haven og teltet. Torsdag den 27. november havde vi julehygge 

med gløgg, æbleskiver og oppyntning i klubrummet efter træning. Juleafslutningen løb af stab-

len torsdag den 18. december, mens sæsonafslutningen fandt sted torsdag den 26. marts 

2015. Helle vil lige straks fortælle mere om sidstnævnte to. Mine sidste ord bliver, at vi ved 

afslutningen af sæsonen 2014-2015 er 25 betalende årsmedlemmer (20 seniorer, 5 juniorer), 

4 æresmedlemmer, og vi har haft 301 introduktionsmedlemmer. 

 

Turneringer og resultater sæson 2014-2015 ved næstformand Helle Eeg Hansen: 

 Juniortræf, Aarhus, 27. sept.: Vi havde tre deltagere: Christian, Luca og Morten. Rigtig 

god dag. 

 Junior-DM over to weekender, 3.-5. okt. og 15.-16. nov.: Det blev til en utrolig flot bron-

zemedalje til holdet bestående af Christian, Rasmus og Daniel samt to fra Aarhus CK. 

 Odin Cup, Vojens, 25.-26. okt.: To blandede OCC-hold og et rent OCC-hold deltog. Det 

blev til en 2.-plads, en 3.-plads og en 7.-plads ud af otte deltagende hold.  

 Tårnby Cup, 7.-9. nov.: Et enkelt udklædt OCC-hold endte på 19.-pladsen ud af 26 hold.  

 Parmix-DM, 12.-14. dec.: OCC-spilerne kom ikke videre fra grundspillet, men draw-to-

tee-konkurrencen blev vundet.  

 Juleafslutning i klubben, 18. dec.: 1. Henrik, 2. Jonathan, 3. Lone. 

 Hvidovre Cup, 2.-4. jan.: Rasmus, Daniel og Christian med en Vojens- og en Tårnby-

spiller. Det blev til én sejr og dermed avancement. 

 Dame-DM, 1. runde, Hvidovre, 23.-25. jan.: Det rene OCC-hold tog ender i alle kampe og 

slog det andet vesthold ud, og de fortsatte dermed til 2. runde i den følgende weekend. 

Det andet kombinerede OCC/ACK-hold klarede det ligeledes udmærket, men blev dog 

slået ud af turneringen. Ganske tilfredsstillende weekend for begge hold. 

 Dame-DM, 2. runde, Hvidovre, 31. jan.-1. feb.: OCC-holdet klarede det rigtigt godt.  

 Esbjerg Open, 20.-22. feb.: Fire OCC-hold deltog. Ingen præmier.  

 Juniortræf, Hvidovre, 7.-8. marts: Fem OCC-juniorer deltog. Stor succes. 

 Esbjerg Junior Open, 21.-22. marts: Daniel, Rasmus og Christian deltog. Endnu en bron-

zeplads. 

 Sæsonafslutning i klubben, 26. marts: 1. Olga, 2. Lone og Mikkel. 

 Kingo Cup, Silkeborg, 10.-12. april: Fire OCC-hold deltog. Det blev til en 2.-plads, en 5.-

plads, en 8.-plads og en 14.-plads ud af 26 hold. 

 Figur-DM, Gentofte, 26. april: Tre deltagere. Internt vest: 1. Daniel, 2. Helle, 3. Janni. 

 Vinder af Høj Hat i klubben: Rasmus blev OCC-klubmester sæson 2014-2015. 


