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Formandens beretning for sæson 2021-2022 

 

Sæson 2021-2022 kunne i Odense Curling Club i modsætning til de to foregående gennemfø-

res uden afbrydelser begrundet med COVID-19-pandemien. Der kan altså nu endelig igen af-

lægges beretning for en hel sæson afviklet på isen, og det tilmed en vellykket, men travl en af 

slagsen indeholdende et vinter-OL. Jeg vil som tidligere indlede med at fortælle om udviklin-

gen og aktiviteterne i og omkring klubben siden sidste generalforsamling, mens sekretæren 

efterfølgende gennemgår vore turneringsdeltagelser i sæsonen. 

  

Generalforsamlingen søndag den 25. april 2021 var på flere måder særlig. Dels foregik den i 

usædvanlige omgivelser i et telt i haven hos formanden som følge af de sidste rester af for-

samlingsrestriktioner, og dels stod den i jubilæumsfejringens tegn. Med et ekstra godt måltid 

før den formelle dagsorden og en seance med velassorteret kagebord og et par glas bobler ef-

terfølgende markerede vi, at klubben var fyldt 40 år den 12. februar 2021. Trykte eksempla-

rer af det udarbejdede jubilæumsskrift samt specialdesignede jubilæumspins blev overrakt til 

de tilstedeværende klubmedlemmer og sidenhen også tildelt alle øvrige medlemmer af klub-

ben i jubilæumsåret inklusive dens æresmedlemmer. Antallet af sidstnævnte blev ved jubilæ-

umsseancen meget passende forøget med to, idet Lone og Alex Tordrup yderst velfortjent blev 

udnævnt til æresmedlemmer efter at have været tilknyttet klubben og været uvurderlige akti-

ver for den siden 1984. Udnævnelsen blev filmet, så den efterfølgende kunne ses af andre in-

teresserede på klubbens Facebook-side, når den nu ikke kunne ske ved en større, offentlig ju-

bilæumsreception. Den har fået mange herlige kommentarer med på vejen, for Lone og Alex er 

meget vellidte og betyder meget for mange.  

I sæsonens løb mistede klubben imidlertid også et æresmedlem, idet dens grundlægger Asger 

Svensgaard afgik ved døden den 6. januar 2022 efter et sygdomsforløb. Asger nåede at bi-

drage til nedfældningen af klubhistorien i jubilæumsskriftet, at se det færdige resultat og at 

opleve, at hans gamle klub blev fejret. Vi skylder ham stor tak og vil ære hans minde. 

Ud over Lone og Alex har klubben to nulevende æresmedlemmer, Marie Louise Birch og John 

Haarslev Hansen, mens to andre ikke er mere, nemlig Jørn Styr og Asger Svensgaard. 

  

Ved selve generalforsamlingen var der genvalg til de to bestyrelsesmedlemmer på valg, Dor-

the Lorentzen og Jonathan Kjær Bjørnholt Harregaard. Konstitueringen blev fastholdt med Si-

mon Bønløkke Pedersen som junioransvarlig, Helle Eeg Hansen – trods sin fraflytning fra 

Odense – som sekretær, Dorthe som kasserer, Jonathan som næstformand og Mikkel Juul Lar-

sen som formand, mens Lena Erbs fortsat indgik som menigt medlem. Der har været holdt 

fem bestyrelsesmøder imellem de to generalforsamlinger. 

  

Dansk Curling Forbund afholdt sin ordinære generalforsamling søndag den 9. maj 2021, hvor 

Jonathan deltog med OCC’s stemmer og Mikkel som DCuF-bestyrelsesmedlem. Henrik Juul 

Christoffersen blev genvalgt som formand og Rikke Jensen som bestyrelsesmedlem, mens 

Martin Uhd Grønbech, der ikke genopstillede, blev afløst af Tobias Thune Jacobsen i bestyrel-

sen. Kirsten Jensen og Mikkel blev genudpeget i deres regioner, henholdsvis København, Fre-

deriksberg og Amager og Region Syddanmark, mens posten som repræsentant for Region 
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Nord- og Midtjylland desværre stadig ikke kunne besættes. Blandt andet på grund af denne 

ubesatte post og bestyrelsens generelt store størrelse havde der været snak om at foreslå en 

ny bestyrelsesstruktur, men der havde være ikke været den fornødne opbakning til at frem-

sætte forslag herom ved denne generalforsamling. Til gengæld havde bestyrelsen fremsat for-

slag om ændring af praksis og frist for betaling af kontingent til forbundet, så det bliver op-

krævet pr. 30. april og dermed efter offentliggørelsen af det foregående års medlemstal i ste-

det for 31. januar som hidtil. Dette blev vedtaget. Derudover var der fremsat et forslag fra spil-

lerforeningen vedrørende inhabilitet i eliteudvalget og den sportslige ledelse samt et æn-

dringsforslag fra bestyrelsen hertil. Det blev besluttet at arbejde hen imod et fælles forslag, 

som skulle behandles på en ekstraordinær generalforsamling inden sæsonstart. Denne fandt 

sted søndag den 15. august, hvor Helle og Mikkel fra OCC deltog, og hvor det i øvrigt var lykke-

des at have samtlige stemmer fra forbundets 13 aktive klubber og ni bestyrelsesmedlemmer 

repræsenteret ved fremmøde eller fuldmagter. Selvom der var nogen debat om grundlaget for 

fremsættelsen af det fælles forslag vedrørende inhabilitet, blev det vedtaget enstemmigt. Des-

uden blev et forslag om at indføre udtagelse af spillere til internationale elitemesterskaber 

frem for at afvikle kvalifikationsturneringer, som var fremsat af et flertal af bestyrelsen, ved-

taget. Et mindretal stemte dog for at udsætte beslutningen, og som konsekvens af vedtagelsen 

trak Tårnby Curling Club sig fra samarbejdet om elitecentret. 

Vedtagelsen af en praksis med en sportslig ledelses udtagelse af spillere var vigtig for dansk 

elitecurling. Team Danmark havde længe kraftigt opfordret til dette og måtte formodes at lade 

eventuel fremtidig støtte afhænge heraf. Efter damelandsholdets flotte OL-kvalifikation ved 

VM i maj 2021 blev dette et særdeles aktuelt emne, da Team Danmark valgte at støtte dame-

spillerne frem til OL i Beijing i februar 2022, hvilket blandt andet gav dem mulighed for at til-

knytte deres egen træner, canadiske Heather Rogers.  

Netop OL havde naturligt nok stort fokus i DCuF i det forgangne år, både med hensyn til at 

promovere curlingsporten og give spillerne den bedste optakt og opbakning undervejs. Team 

Dupont havde ingen modkandidater i kampen om de danske OL-billetter og kunne tidligt kon-

centrere sig om forberedelserne. OL-holdet blev desværre uden den tidligere OCC’er Lina 

Knudsen, som blev skiftet ud med Jasmin Lander. Hos herrerne vandt Team Krause den dan-

ske kvalifikationsturnering – den sidste af slagsen som følge af den vedtagne praksisændring 

– og spillede international OL-kval. i Holland, hvor de på fornem vis kvalificerede sig til OL på 

det sidste mandat. Team Lander/Holtermann kunne desværre ikke helt gøre dem kunsten ef-

ter i parmix-disciplinen, men Danmark var altså for fjerde gang i træk repræsenteret i to cur-

lingdiscipliner ved OL. Madeleine Dupont fik æren af at være en af Danmarks to fanebærere 

ved OL, og dameholdet sluttede på 9.-pladsen, mens herrerne måtte tage til takke med 10.-

pladsen. 

Danmarks Idrætsforbund gav støtte til, at forbundene for de fire vintersportsgrene curling, 

skøjteløb, ishockey og skiløb kunne etablere et større pr-tiltag op mod OL, hvor blandt andet 

en fælles hjemmeside med navnet Vintersport.dk gik i luften primo februar 2022, ligesom der 

var fælles aktiviteter på CopenHill, mens OL stod på. DCuF’s udviklingskonsulent Mia Barrett 

og praktikant Henrik Holtermann hjalp landets curlingklubber med forberedelse og markeds-

føring af åbent hus og anden promovering. Kommunikationskonsulent Morten Wamsler sagde 
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desværre op, men fungerede indtil udgangen af februar, og da en afløser i skikkelse af Malene 

Holm kunne ansættes allerede fra den 17. januar, var der mulighed for overdragelse og ud- 

mærket dækning under OL. Malene bidrog fint til klubbernes kommunikation i forbindelse 

med OL og er i færd med at etablere et kommunikationsnetværk af klubmedlemmer i forbin-

delse med sin udarbejdelse af en ny kommunikationsstrategi for DCuF. 

DCuF arrangerede også i den forgangne sæson en række kurser, og denne gang blev et egent-

ligt kursuskatalog udsendt ved sæsonens begyndelse – det ophængte vi her i OCC i klubrum-

met. Første aktivitet med OCC-deltagelse var den praktiske del af det iskursus, som Jonathan, 

Simon og klubbens nytilkomne medlem Allan Ploug Jepsen havde påbegyndt med den teoreti-

ske del i sæsonen forinden. De kunne den 28.-29. august 2021 afslutte kurset med en udbytte-

rig weekendseance med Mark Callan og Asmus Jørgensen i Gentofte og kalde sig ismagere på 

niveau 1. Lørdagen efter, den 4. september, var Nynne Ustrup og Mikkel på 1-2-trænerkursus 

i Aarhus sammen med et par øvrige deltagere og med Mia og Thorbjørn Jackholm som in-

struktører. 

DCuF’s samlede medlemstal faldt endnu en gang fra år 2020 til 2021, nemlig fra 708 til blot 

669. Det er naturligvis forhåbningen, at tallet for OL-året 2022 bliver noget højere, men det er 

vigtigt med alle mulige indsatser for at øge interessen for sporten og vende udviklingen. Det 

indgår da også som et meget centralt element i strategiaftalen med DIF for årene 2022-2025, 

som forbundet er kommet godt i gang med at implementere. Et muligt permanent samarbejde 

med Team Danmark er også i fokus, ligesom der skal arbejdes på at løse situationen med 

manglende landstrænere, hvor det ønskelige er at have tre personer i en uafhængig sportslig 

ledelse. Dette kommer sikkert til debat ved forbundets generalforsamling søndag den 22. maj 

2022, som i øvrigt for en gangs skyld afholdes i Odense. Bestyrelsen fremsætter her forslag 

om præcisering af elitecentrets omfang, hvor disciplinerne mix og kørestol foreslås inklude-

ret, samt om en tilretning af elitecentrets grundlag, så udtagelse til en international turnering 

ikke skal ske hele seks måneder før, hvilket ofte er uhensigtsmæssigt. 

Apropos medlemmer af DCuF, så har alle klubber fået tilsendt et antal af forbundets jubilæ-

umspins svarende til antallet af medlemmer i 2020, hvor det jo fyldte 50 år, men grundet CO-

VID-19-restriktioner ikke havde mulighed for fejring. Dem har vi her i OCC i starten af 2022 

uddelt til dem, der var medlemmer hos os på forbundets jubilæumsdag den 6. november 2020 

og inden for et år efter denne. 

  

Herhjemme i Odense kunne vi efter lidt kamp med øvrige interessenter indlede curlingsæso-

nen allerede tirsdag den 10. august 2021. Denne tidlige opstart kompenserede lidt for den mi-

stede mulighed for at spille i hele den foregående halvsæson, hvor sommerpausen i Isstadion 

gik i gang den 25. april, netop som indendørsidrætten begyndte at genåbne oven på de over 

fire måneder med forbud begrundet med COVID-19. Trods pres fra DIF og de tre issportsfor-

bund havde det jo ikke været muligt at udskyde sommernedlukningen, da Odense Idrætspark 

skulle i gang med sit tidskrævende, omfattende projekt med at renovere smeltegraven mellem 

de to ishaller. Det var derfor glædeligt, at det trods alt lykkedes at få sæson 2021-2022 startet 

to-tre uger tidligere end normalt. Smeltegravsrenoveringen forløb som planlagt, så den 10. au-

gust kunne isen altså indtages til første træning i 2021, hvor fem medlemmer trodsede det 

lokkende sommervejr. Det var dog ikke den første gang på is for alle, idet tre spillere havde 
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stillet hold ved Aarhus Cup i weekenden umiddelbart forinden. Da vi i den forbindelse be-

gyndte at komme i hallen igen, kunne vi konstatere, at to af klubbens hvide skabe havde været 

brækket op, men intet manglede tilsyneladende, og personalet var flinke at forsyne skabene 

med hængelåse og nye beslag hertil i løbet af august. Apropos låse havde vi hen over sæsonen 

også en del korrespondance med personalet angående adgang via yderdøren i Hal 2 tæt ved 

vort klubrum. I et par måneder op til jul lykkedes det at få den indstillet til at være ulåst fra 

tidlig morgen til sen aften, men som følge af montering af nyt alarmsystem stod den efter 

nytår permanent låst uden mulighed for oplåsning med vore nøglebrikker. Efter et par måne-

ders venten og rykning fik vi den indstillet til at være ulåst hver tirsdag og torsdag klokken 

18.45-19.30, så vi igen kunne komme ind den vej i forbindelse med vore træninger. 

 

Et af argumenterne for den tidlige sæsonstart var vor aftale med den indvielsesparate sports-

efterskole Sports Academy Denmark, der havde første skoledag den 8. august 2021. Vi var 

forud for sæsonen en af dens 29 lokale samarbejdsklubber. Det har vist sig, at konceptet er, at 

hver elev kun vælger en enkelt sportsgren, som vedkommende helliger sig under hele sit sko-

leophold. Da der det første skoleår kun er ganske få elever i forhold til kapaciteten, er langt fra 

alle de mange samarbejdsklubber aktiveret, og ingen elever har valgt at dyrke curling. Vi må 

se, om vi kommer i spil i det kommende skoleår. 

  

Fremmødet var ikke stort i den første del af sæsonen. Tirsdag den 17. august 2021 kom der 

kun tre, og træningen torsdag den 26. august måtte aflyses på grund af udsigten til lignende 

ringe tilslutning. Pr. 31. august indførtes tilmelding til klubbens træninger via ugentlige op-

slag i den lukkede Facebook-gruppe for medlemmer. Det har siden fungeret ganske fint, at der 

ved ugens begyndelse er klarhed over, hvem der agter at deltage den kommende tirsdag og 

torsdag, således en træningstid om nødvendigt kan afbookes i god tid og dermed med refu-

sion og stilles til rådighed for de øvrige brugere af isen. Dette har vi benyttet os af tre gange i 

september, én gang i hver af de øvrige tre måneder før jul samt to gange i januar og en i april.  

For at tiltrække nye interesserede havde vi via klubbens Facebook-side annonceret sæsonop-

startsaftener den 2., 7. og 9. september som begivenheder, der blev delt i relevante fora. De 

første to af aftenerne kom der henholdsvis to og en nye, mens ingen tog imod tilbuddet den 

tredje aften, hvor de blot to fremmødte medlemmer derfor måtte overdrage isen til Odense 

Ishockey Klub. I det hele taget får OIK glæde af ret megen af vor istid i forbindelse med, at vi 

aflyser eller stopper før udløb af den bookede tid. Det ville jo så klæde deres spillere at udvise 

blot en lille smule konduite ved en sjælden gang imellem at vente bare et enkelt ekstra minut i 

stedet for at springe på isen, før vi er færdige, hvilket desværre er sket et par gange i sæsonen.   

Vedrørende fremmødet hjalp senere tilgang af nye medlemmer dog efterhånden godt og 

gjorde, at vi næsten ved hver træning var nok til at spille en fornuftig gang curling. 

  

Den landsdækkende Curlingens Dag blev som sædvanlig afviklet i uge 40, og i den forbindelse 

holdt vi åbent hus i OCC tirsdag den 5. oktober 2021. Ud over ved plakater og flyers fra DCuF 

samt lokalavis og KultuNaut-kalenderen blev tiltaget denne gang også promoveret gennem en 

video produceret af DIF. Denne blev optaget hos os torsdag den 19. august, hvorefter fede klip 

med otte OCC-spillere i klubtøj i aktion på isen og fine interviews Nynne, Lena og Simon blev 
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sat sammen til det endelige produkt, som blev udbredt via Facebook mm. I det hele taget viste 

Facebook sig atter at være den klart mest effektive annonceringskanal, og vor begivenhed her 

blev boostet og delt. 13 gæster mødte frem, hvilket var en enkelt mere end året før. Iført ho-

vedbeskyttere på isen fik de en fin indføring i sporten af de seks medlemmer, der hjalp til som 

instruktører, og vi gjorde, hvad vi kunne, for at gøre de besøgende opmærksom på mulighe-

derne for at komme igen.  

En sådan mulighed var allerede i den følgende uge, som var udråbt som Danmarks Motion-

suge, arrangeret af DIF og Danmarks Radio. Vi havde viet vore to træningstider i den uge til 

dette, og Lena og Dorthe tilrettelagde små oplæringsforløb. På den fælles hjemmeside for Dan-

marks Motionsuge og vor egen Facebook-side havde vi oprettet begivenheder med dette, og 

Mia Barrett lavede endvidere fælles annoncering fra DCuF. Tirsdag den 12. oktober dukkede 

20 engagerede personer op, herunder tre gengangere fra Curlingens Dag samt Frederik Dit-

levsen, der endte med at blive fast medlem i klubben. Torsdag den 14. oktober var der 17 del-

tagere, hvoraf en håndfuld også havde været der om tirsdagen. Begge aftener tog seks klub-

medlemmer sig af de besøgende, som blev instrueret på fire baner, hvorefter vi trakterede vi 

med kage og kaffe mv. i klubrummet og opfordrede folk til at komme igen.  

De følgende træningsdage i oktober havde vi besøg af mellem to og 10 deltagere i de ovenstå-

ende begivenheder inklusive ledsagere, ligesom der kom tre, der havde set vort banner i Hal 

2. Foruden Frederik meldte to sig ind i klubben, nemlig Darko Papic og junioren William Lund 

Madsen, som faktisk endte med at spille junior-DM allerede i januar 2022 sammen med tre fra 

Silkeborg Curling Club og en fra Esbjerg Curling Klub.  

Det er blevet meddelt fra DIF, at Danmarks Motionsuge vender tilbage i uge 41 i både 2022, 

2023 og 2024, og dette hilses naturligvis velkomment, for det giver mere opmærksomhed end 

den vanlige Curlingens Dag. 

 

Efter den nødtvungne aflysning i 2020 var vi lørdag den 5. december 2021 igen vært for an-

den spilledag i Jysk-Fynsk Mesterskab. Simon, Allan og Daniel Abrahamsen havde lavet is afte-

nen forinden, og mange fra klubben hjalp til på spilledagen. Op til denne indløb der en række 

afbud, så der endte med blot at være seks deltagende hold. Iblandt disse var to hjemmehold i 

form af det til lejligheden sammensatte ”Odense” Lakridskonfekt med rutinerede spillere og 

turneringsdebutanten William samt det forsvarende mesterhold Team Flottenheimerz Plus. 

Førstnævnte blev med en sejr og en uafgjort kamp nummer tre på dagen, mens Team Flotten-

heimerz Plus vandt spilledagen ved at slå alle sine tre modstandere og rykkede op på første-

pladsen i den samlede stilling. Det var dejligt, at alle sæsonens fem spilledage denne gang 

kunne gennemføres. Desværre medførte en del afbud fra forhåndstilmeldte hold, at de revide-

rede retningslinjer for turneringen ikke kom til at fremstå helt så hensigtsmæssige som tilsig-

tet. Til gengæld blev der taget vel imod de nydesignede medaljer med landsdelsmotiv. Efter at 

have stået for at udvikle og arrangere mesterskabsturneringen i seks år takkede Simon og 

Mikkel ved sæsonens sidste spilledag af i håbet om, at andre vil melde sig til turneringsudval-

get og videreføre den sammen med Tommy Juul Kristoffersen og Peter Brandt Andersen. 

 

Februar 2022 stod jo i vinter-OL’s tegn. Ligesom de fleste af landets øvrige curlingklubber 

havde vi åbent hus, som vi fik hjælp og materialer fra DCuF til at organisere og annoncere. I 
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OCC var det begge træningsaftener i uge 7, nemlig tirsdag den 15. og torsdag den 17. februar. 

Lena og Simon var koordinatorer af disse OL-dage, og med hjælp fra Helle havde de blandt an-

det tilrettelagt to konkurrencer med præmier i form af tøj fra landsholdsspillerne, gymnastik-

poser med DCuF-logo, OCC-medlemskaber og OCC-pins. De tre fremstillede også plakater med 

oplysninger, citater og billeder. Den video, som af DIF var blevet fremstillet op til Curlingens 

Dag, blev omdannet til promovering for åbent hus-arrangementerne i klubberne under OL og 

udsendt via Facebook, som vi også brugte meget flittigt til at udbrede information om de to 

begivenheder i OCC samt generelt om OL-curling og klubben. Vi udsendte presseoplæg til alle 

relevante lokale medier, hvilket resulterede i fine artikler i Ugeavisen Odense og Lokalavisen 

Nordvest samt omtale i Fyens Stiftstidende, Fyns Amts Avis og på TV 2 Fyns hjemmeside op til 

uge 7. Jonathan blev lørdag den 12. februar interviewet til BT, som bragte en fin artikel online 

om de forestående aftener med åbent hus, og TV 2 Fyn interviewede både Jonathan, Lasse 

Damm og Mikkel tirsdag den 15. februar, hvor de både sendte live fra åbent hus og bragte ind-

slag med optagelser fra hallen og byggegrunden i Søndersø i deres udsendelser. Det lands-

dækkende TV 2 lejede en af vore curlingsten, som prydede deres OL-studie fra legenes start til 

slut – og kom tilbage i god stand.  

De to aftener gik forrygende. Om tirsdagen var der cirka 100 gæster, som vi inddelte i to lige 

store grupper, der kom på isen efter tur. De ventende kunne foran klubrummet udfylde kon-

kurrencekuponer, skrive sig op til at deltage i Kick-Off-intro, spille bordcurling, drikke gratis 

kaffe, te eller kakao og købe øl og sodavand. Om torsdagen kom der cirka 130 gæster, så her 

måtte vi have tre skift i anvendelse, men det lod sig fint gøre. Begge dage var der 13 instruktø-

rer og hjælpere til at tage sig af de mange besøgende, hvilket var med til at få det hele til at 

glide glat. Om torsdagen aflagde DCuF-formand Henrik Christoffersen os desuden et visit.  

53 forskellige personer deltog over de to dage i de to konkurrencer, hvor de afleverede i alt 77 

besvarelser. Vi har e-mail-adresser på disse personer og har siden kontaktet dem med mulig-

heden for at komme og spille igen, hvilket vi også påtænker at gøre op til starten på den nye 

sæson. 13 vindere blev udtrukket blandt de 45 besvarelser i Tips 13-konkurrencen, og 10 vin-

dere blev udtrukket blandt de 32 besvarelser i ”Jeg føler mig heldig”-konkurrencen. Vinderne 

blev kontaktet pr. e-mail og offentliggjort på klubbens Facebook-side, og mange kom ved de 

efterfølgende træninger og afhentede deres præmier. Blandt dem, der vandt klubmedlemska-

ber for resten af 2022, har Frederik Meyer Olesen indløst sine to til ham og makkeren Joakim 

Damgaard, og de har siden deltaget hyppigt i klublivet. Ni deltog i den Kick-Off-intro-aften, vi 

havde arrangeret den 1. marts, og to af disse, nemlig Caitlin Fay Nielsen og Alberte Wagner, 

meldte sig ind for resten af 2022. I alt kom cirka 15 af deltagerne i åbent hus igen ved en eller 

flere normale træninger og tog en håndfuld nye med, så der altså var tale om cirka 20 nye an-

sigter. To af disse, Sine og Leshly Vestergaard Johnsby, meldte sig ind, således medlemstilgan-

gen oven på OL nåede op på seks. Dertil har i hvert fald fire været forbi og prøve sporten 

mindst én gang som følge af opmærksomheden i forbindelse med OL, herunder en kørestols-

bruger, og flere interesserede har henvendt sig. I den kommende sæson forsøger vi os med at 

udbyde gratis begynder- og juniortræninger i de første 14 dage af september, hvilket man kan 

tilmelde sig gennem en nyoprettet tjeneste kaldet Motivu, som Lena har fået kendskab til gen-

nem netværksmøder arrangeret af DCuF’s udviklingskonsulent. En stor tak skal lyde til Lena 

og Simon og de øvrige, der har hjulpet til i hele dette forløb! 
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En kort periode med nyindførte restriktioner i december 2021 og januar 2022, som førte til 

den ærgerlige aflysning af jubilæumsudgaven af Hvidovre Cup endnu en gang, var også årsag 

til, at Fynske Bank Sportslørdag 2022 med kun godt en måneds varsel måtte flyttes fra den 22. 

januar til den 12. marts. Det viste sig at medføre et vist kaos, hvad angik curling. Ud over at 

der med den nye dato blandt andet var sammenfald med DM, hvor et par af klubbens damer 

deltog, kom det efterhånden frem, at Hal 2 i Odense Isstadion ikke var til rådighed, da Odense 

Skøjteklub havde lagt beslag på den til et årligt tilbagevendende stævne. Løsningen på sidst-

nævnte udfordring blev efter længere tids anstrengende forhandlinger, at curling blev place-

ret fra starten klokken 13.00 i Hal 1, hvor isen efter en time og et kvarter skulle afgives til 

Short Track Odense og siden OIK. Det var jo langt fra optimalt at skulle bære sten fra den ene 

hal til den anden og spille uden optegnede curlingbaner, men de seks ihærdige OCC-instruktø-

rer klarede skærene flot og gav de anslået 50 gæster en god oplevelse. De indrettede også en 

fin infostand i mellemgangen mellem de to ishaller og hyggede sig med skøjteklubbens stæv-

nemedhjælpere efter udført dont. 

 

Hvad angår opførelsen af curlinghallen i Søndersø kommer her en kort opdatering af, hvad 

der er sket siden sidste sæsonberetning. Første spadestik blev endelig taget af Nordfyns Kom-

munes borgmester Morten Andersen den 28. juni 2021 ved en ceremoni om formiddagen. Her 

var der cirka 40 fremmødte inklusive børn. Fra OCC var vi syv, og Mia dukkede også op og re-

præsenterede DCuF. Den ene af bygherrerne, Joel Ostrowski, borgmesteren og undertegnede 

som OCC-formand holdt taler før spadestikket, og en journalist fra Fyens Stiftstidendes Nord-

fyns-redaktion dækkede begivenheden og leverede artikler herom på både Fyens Stiftstiden-

des og Ugeavisen Nordfyns hjemmesider samme dag og i deres trykte udgaver dagene efter. 

Kommunen dækkede og promoverede også begivenheden flittigt, ligesom Morten Wamsler 

lavede en nyhed på DCuF’s hjemmeside. Bygherrerne forventede på daværende tidspunkt en 

indvielse i juni 2022 og et totalbudget nær 40 millioner kr. For at skabe en god forretning skal 

omsætningen gerne være 5 millioner kr. årligt, hvorved der skal 10.000 curl’n’fun-deltagere 

ind hvert år. Det er tanken, at unge fra det nærliggende Nordfyns Gymnasium skal bemande 

hallen sammen med Lasse Damm, der får en fuldtidsstilling. Lasse mener at kunne skaffe 25 

medlemmer til curlingklubben fra den dag, hallen åbner, og det vil jo løfte kontingentindtæg-

terne og det kommunale tilskud en del. Fra OCC’s side har vi lovet at arbejde for at skaffe mid-

ler til en Ice King, sten samt udstyr til curl’n’fun og islavning fra fonde og lignende. Hallen bli-

ver brandgodkendt til 1200 personer for at muliggøre forskelligartet brug, og der forventes 

mulighed for permanent hoteldrift. Udgravning, kloakering og planering blev udført før jul, så 

hallens beliggenhed og udformning nu fremstår tydeligt. I februar 2022 meddelte Joel, at den 

tilknyttede entreprenør var sprunget fra grundet økonomiske problemer med andre projek-

ter. Nye ingeniører og arkitekter var derfor blevet tilknyttet og et udbudsmateriale med fuld 

projektering under udarbejdelse. OCC’s bestyrelse havde møde med Lasse medio marts, hvor 

det forlød, at der forventes forhandlinger med et antal entreprenører i maj på baggrund af ud-

budsmaterialet. Det egentlige byggeri kan så muligvis blive igangsat i august 2022. Fra bygge-

start forventes opførelsesprocessen at vare et år, men der er risiko for forsinkede leveringer 

og hindringer fra stærkt stigende priser.  
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Ovenstående betyder jo nok, at OCC forbliver i Odense Isstadion i minimum halvanden sæson 

endnu. Her er der dog også forbedrede forhold undervejs, idet kommunale midler fra det så-

kaldte Velfærdens Fundament er afsat til renovering. Brugerklubberne har afgivet ønsker til 

forbedringer, og selvom de oprindelig tilrådeværende 9 millioner kr. er skrumpet til 6 og der-

fra til 4,7 grundet forbrug til tætning af taget på Hal 2, er der dog udarbejdet tegninger til en 

fin ombygning af denne hal. Den indebærer ny indretning af 1. sal med større lokaler, der går 

ud over den nuværende gang og helt hen til isen, et køkken, omklædningsrum og nye toiletter. 

 

Klubbens årsregnskab for 2021, som fremlægges om lidt, udviser et overskud på 28.333 kr. 

Dette pæne overskud skal ses i lyset af et lavere aktivitetsniveau grundet aflysningen af årets 

første halvsæson samtidig med en fornem kompensation på indtægtssiden i form af støtte-

midler fra to særlige puljer administreret af DIF og DGI. Fra DIF og DGI’s coronahjælpepulje 

fik vi i tre omgange således i alt udbetalt 36.354 kr. i 2021 på baggrund af ansøgninger om 

dækning af tabte nettoindtægter i 2020 og 2021 afstedkommet af aflyste arrangementer og 

manglende medlemsindbetalinger som følge af COVID-19. I oktober 2021 modtog vi dertil 

15.000 kr. til særlige indsatser i forhold til rekruttering af medlemmer fra DIF og DGI’s gen-

startspulje, hvorfra idrætsforeninger kunne søge om støtte til at skabe aktiviteter og oplevel-

ser for alle i sommeren og efteråret frem til den 25. oktober. Midler fra denne bevilling med-

gik til annoncering, forplejning og instruktørgodtgørelse i forbindelse med efterårets tre 

åbent hus-arrangementer. I alt beløber støtten fra de to puljer på årsregnskabet sig til 51.354 

kr. Bestyrelsen anser det økonomiske resultat for 2021 for særdeles tilfredsstillende. Klub-

bens egenkapital var ved regnskabsårets udgang 329.726 kr. inklusive anlægsaktiver i form af 

sten til 100.000 kr.  

  

Vi indberettede et medlemstal for 2021 på 23 til Centralt ForeningsRegister. De indberettede 

er de medlemmer, der har betalt kontingent for mindst tre måneder i kalenderåret 2021. Af 

de 23 er der tale om 22 seniorer og 1 junior. Disse tal er præcis magen til dem for 2020. I 2021 

kunne der opnås kommunalt tilskud for medlemmer op til 25 år. Det er medlemmerne i det 

forudgående år, der ligger til grund for tilskudsudbetalingen, og da vi i 2020 havde 5 registre-

rede medlemmer op til 25 år, fik vi i 2021 udbetalt 890 kr. i medlemstilskud. I 2022 bliver be-

løbet desværre mindre, men der er udsigt til, at det igen stiger lidt næste år som følge af til-

gangen af et par medlemmer i ungdomskategorien efter OL.  

Af introduktionsmedlemmer havde vi i 2021 blot 40. Ingen af disse var i første halvår, hvor 

der var dikteret total nedlukning, og at kun 40 indfandt sig i andet halvår er et udtryk for, at 

folk ikke rigtig kom i gang med at forsamles i sociale sammenhænge i større stil. I første 

halvår af 2022 er det blevet til et mere normalt antal på 91 introduktionsmedlemmer.  

Ud over disse tog vi i marts 2022 ved et særarrangement imod 13 6.-klasseselever fra en af 

Odense Kommunes folkeskoler og medfølgende voksne, hvor Allan uheldigvis endte med at 

stå alene med det hele, men klarede det flot med en heroisk indsats. Desuden havde vi den 19. 

april lige inden sæsonafslutningen besøg af de fem skuespillere og to andre fra holdet bag 

Odense Sommerrevy, der fik en indføring i curlingspillet som led i deres research til et num-

mer i årets forestilling og lånte koste hertil. De betalte i naturalier i form af billetter.  

Tak til alle, der bidrog ved at instruere ved disse mange arrangementer!   
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Jeg vil runde af med en kort gennemgang af de interne arrangementer i klubben i sæsonens 

løb. Vi var 13 voksne og fire børn ved sommerfesten hos Dorthe lørdag den 14. august 2021, 

hvor klubben betalte for drikkelse og den lækre slagtermad med kød, som Alex grillede, og til-

behør. På denne måde blev klubjubilæet igen markeret, og der blev givet lidt mere værdi for 

kontingentet efter den forudgående sæson med restriktioner og langvarig nedlukning. Tors-

dag den 25. november 2021 var vi ni til julehygge med gløgg, æbleskiver og oppyntning i klub-

rummet – otte heraf spillede med i den forudgående Høj Hat på isen. Juleafslutningen den 21. 

december 2021 blev fastholdt trods truende anbefaling om aflysning og havde 14 deltagere, 

hvoraf de 12 spillede miniturnering bestående af tre kamprunder med forskellige, alternative 

regler dikteret af Helle inden præmieoverrækkelsen og spisningen i klubrummet. 11 medlem-

mer var med ved sæsonafslutningen torsdag den 21. april 2022, hvor 10 deltog i den lille tur-

nering, før der blev nydt ost og kage og overrakt præmier for aftenens placeringer samt ud-

loddet belønninger til alle dem, der havde stillet sig til rådighed ved forårets åbent hus-arran-

gementer mv.  

Helle vil nu fortælle om, hvordan det gik i de nævnte to små interne turneringer såvel som i 

sæsonens Høj Hat-turnering og de eksterne turneringer, som spillere fra OCC i løbet af sæso-

nen har deltaget i. 
 

Turneringer og resultater sæson 2021-2022 ved Helle Eeg Hansen: 

 Aarhus Cup, 6.-8. august: Flottenheimerz Mix: 6.-plads.  

 Hyggespil, Silkeborg, 18. september: Allan fra OCC på blandede hold (høj hat-format). 

 Jysk-Fynsk Mesterskab, 1. spilledag, Vojens, 25. september: Flottenheimerz Plus: 4.-plads. 

 Tårnby Cup, 5.-7. november: Scandilicious: 16.-plads. Odense Mix: 19.-plads. Os 4 med 

Allan fra OCC. 

 Jysk-Fynsk Mesterskab, 2. spilledag, Odense, 4. december: Flottenheimerz Plus: Dags-

vinder. ”Odense” Lakridskonfekt: 3.-plads. 

 Jysk-Fynsk Mesterskab, 3. spilledag, Aarhus, 15. januar: Flottenheimerz Plus: 2.-plads.  

 Junior-DM, Hvidovre, 21.-23. januar: Team Isbil med William fra OCC: 4.-plads. 

 Jysk-Fynsk Mesterskab, 4. spilledag, Frederikshavn, 19. februar: Flottenheimerz Plus: 

3.-plads.  

 Esbjerg Open, 25.-27. februar: Flottenheimerz: 8.-plads. Det skal nok gå: 9.-plads.  

 Dame-DM, Hvidovre, 11.-13. marts: Team Schack med Dorthe og Helle fra OCC: Bronze-

medaljetagere blandt de tre deltagende hold. 

 Jysk-Fynsk Mesterskab, 5. spilledag, Esbjerg, 19. marts: Flottenheimerz Plus: 4.-plads 

på spilledagen og vinder af sølvmedaljer. 

 Silkeborg Open, 8.-10. april: Scandilicious: 3.-plads. Kold som Carlos med Jens fra OCC: 

5.-plads. Team Bambi med Daniel fra OCC: 9.-plads. All over the place med Allan fra 

OCC: 10.-plads. Flottenheimerz International: Delt 11.-plads. Det gik fint: 22.-plads. 

 Vinder af klubbens Høj Hat 2021-2022: Simon Bønløkke Pedersen.  

 Juleafslutning, 21. december: 1.-plads: Alex. 2.-plads: Allan. 3.-plads: Frederik D. Trø-

stepræmie: Helle. 

 Sæsonafslutning, 21. april: 1.-plads: Jonathan. 2.-plads: Caitlin. 3.-plads: Allan. Trøste-

præmie: Lone. 


