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Formandens beretning for sæson 2017-2018
Det er med fornøjelse, at jeg aflægger denne beretning for sæson 2017-2018 i Odense Curling
Club – en sæson, der har været præget af medlemstilgang og stor travlhed på grund af OL.
Som sædvanlig beretter jeg først om udviklingen og aktiviteterne i klubben siden sidste generalforsamling, mens næstformanden derefter gennemgår vore turneringsdeltagelser i sæsonen.
Bestyrelsessammensætningen var uændret efter generalforsamlingen torsdag den 27. april
2017, og de fem medlemmer af bestyrelsen har haft nok at se til i sæsonen, hvor der har været
mange arrangementer, praktiske opgaver og opmærksomhed at forholde sig til. Der har været
holdt seks bestyrelsesmøder imellem de to generalforsamlinger og derudover fundet en masse anden kommunikation og koordineringsarbejde sted. I en travl sæson som denne er det
især afgørende for bestyrelsen at have opbakning, for fem par skuldre er ikke altid for mange,
når opgaverne står i kø.
Sæsonen i curling-Danmark fik en noget uheldig optakt, da der ved generalforsamlingen i
Dansk Curling Forbund søndag den 7. maj 2017 blev skabt yderligere splittelse ved opstillingen af en ny formandskandidat uden forudgående advisering af alle klubberne. Kampvalget
førte med stemmefordelingen 31-29 til, at det ubeskrevne blad Henrik Christoffersen fra Gentofte Curling Club afløste Susanne Slotsager som formand. Foranlediget heraf lod Rikke Jensen, der hidtil havde fungeret som sekretær i bestyrelsen, sig ikke genvælge, og i stedet valgtes endnu et medlem fra Tårnby Curling Club, Per Christensen. Repræsentanten for Region
Syddanmark, Tove Porskjær, var jo blevet genudpeget af regionens klubber – OCC, Esbjerg
Curling Klub og Curling Club Odin – op til generalforsamlingen og blev derfor formelt valgt til
en ny toårig periode. Allerede to dage efter generalforsamlingen mødtes formændene for regionens tre klubber på Toves initiativ for at drøfte situationen og om muligt finde en løsning på
den låste tilstand, der var skabt. I forlængelse af dette blev der arrangeret et møde for de vestdanske klubformænd og regionsrepræsentanter hos Alex Østergaard fra Aarhus Curling Klub
torsdag den 15. juni 2017. Her blev der taget initiativ til at indkalde repræsentanter for alle
landets klubber til et dialogmøde i Odense. Mødet kom i stand lørdag den 12. august 2017
med alle syv jysk-fynske klubber som arrangører og næstformand i ECK Thomas Laursen som
ordstyrer. Situationen var da den, at både Tove (efter at have færdiggjort visse opgaver) og
repræsentanten for Region Hovedstaden/øvrige Sjælland, hidtidig næstformand Lillian Frøhling, havde trukket sig fra DCuF’s bestyrelse. 17 personer fra ni klubber deltog i dialogmødet,
herunder Helle Eeg Hansen, Simon Bønløkke Pedersen og undertegnede, Mikkel Juul Larsen,
fra OCC’s bestyrelse. GCC ønskede beklageligvis ikke at deltage i mødet. Mødet foregik i en fin
tone og endte som et godt og konstruktivt møde med stor grad af forståelse. Der kom flere initiativer på bordet til fremlæggelse for DCuF-bestyrelsen og til efterretning fremover. Blandt
disse var mere kommunikation fra forbundet til klubberne samt udarbejdelse af et forslag til
ændring af DCuF’s vedtægter, så en kandidat til formandsposten skal indstilles på forhånd. En
konkret ændring i forbundets situation affødte mødet dog ikke. Siden valgte også repræsentanten for Region Nord- og Midtjylland, Jan Juul, at trække sig, så tre af de 10 pladser i DCuF’s
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bestyrelse står ubesat. Formand Henrik Christoffersen kom på besøg i OCC i forbindelse med
vort bestyrelsesmøde den 20. november 2017, hvor han orienterede klubbens bestyrelse om
sine planer for arbejdet i DCuF og sit syn på situationen. Undertegnede har været en del i kontakt med OCC’s medlem i bestyrelsen, juniorrepræsentant Jens Eeg Ellitsgaard, der også er
blevet dens næstformand. Sammen med formand Henrik Christoffersen har vi udarbejdet et
forslag til vedtægtsændringer vedrørende formandskandidatur, som fremsættes ved DCuF’s
generalforsamling søndag den 27. maj 2018. Der arbejdes i øvrigt på at få udpeget regionsrepræsentanter og finde kandidater til øvrige poster i og omkring bestyrelsen, så vi igen kan få
et handlekraftigt forbund.
Her i Odense lykkedes det os på et ismøde forud for sæsonen at få et ekstra kvarter til iskørsel
om tirsdagen. Vi har jo længe haft dette ønske, som byggede på konkrete opfordringer fra isfolkene, der mente, at den øgede tid ville gøre dem i stand til at lave bedre is til os. Det er dog
svært at se en åbenbar forbedring af resultatet. Isen har faktisk ikke været særlig god i den
forgangne sæson, og det er jo til tider ret frustrerende – også for isfolkene, der har været presset af ishockeykampe mange tirsdage. Ismødet den 29. juni 2017 var i øvrigt første lejlighed til
at hilse på den nye idrætsparkleder Rune Bille, der pr. 1. juni afløste Søren Damgaard efter
hans 43 år i Odense Kommune og 19 år som leder af Odense Idrætspark.
Sæsonstarten fandt som normalt sted i den sidste uge af august. I 2017 blev der ingen cykeldag for kommunens 5.-klasser, idet den angivelig måtte aflyses af økonomiske grunde. Vi
havde ellers budgetteret med at være med til denne, hvilket i de tidligere år har indbragt lidt
penge til klubben.
Tirsdag den 3. oktober 2017 holdt vi åbent hus i forbindelse med den tredje udgave af DCuF’s
landsdækkende Curlingens Dag i uge 40. Der kom 33 gæster, hvoraf der både var nogle, der
havde set de ophængte plakater, som vi i sidste øjeblik havde modtaget fra DCuF, og nogle, der
var blevet bekendt med arrangementet gennem opslag på den Facebook-side, som Jonathan
Kjær Harregaard oprettede til klubben forud for sæsonen. Der var også en lille foromtale på
Fyens Stiftstidendes hjemmeside på dagen for arrangementet. De 33 åbent hus-deltagere var
en fremgang på tre i forhold til året forinden. Nogle stykker kom igen, og to begyndte på vort
Curling Kick-Off-forløb, dog uden at vi formåede at fastholde dem.
DCuF’s udviklingskonsulent Lotte Bork Søbye gik på barselsorlov kort efter Curlingens Dag, og
ingen fra OCC havde mulighed for at deltage i DCuF’s 1-2-Træner-kursus i Hvidovre den 24.
september 2017, men med Curling Kick-Off-værktøjskassen fyldt op efter forårssæsonens
gennemførelse af forløbet, startede vi uanfægtet en ny udgave op fra den 24. oktober 2017.
Der var fra start fem deltagere. De otte programsatte kursustirsdage endte med at blive til syv
på grund af afbud, men tre deltagere afsluttede med diplom fra DCuF den 12. december 2017.
Den traditionelle Sportslørdag deltog vi i den 20. januar 2018 klokken 13-17. Seks klubmedlemmer stillede sig til rådighed som instruktører, og der var passende søgning fra de sportsinteresserede fynboer. Vi havde som vanlig to baner i Hal 2 parallelt med skøjteløb i den anden
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del af hallen. TV2 Fyn og DR Fyn var til stede, hvilket der kom et interview med Jonathan på
TV2 Fyn Nyhedskanalen og klip i TV2 Fyns nyhedsudsendelser ud af, mens der til P4 Fyn blev
lavet en reportage med to gæster.
Sæsonens helt store tilløbsstykker var dog arrangementerne i forbindelse med vinter-OL den
8.-25. februar 2018 i sydkoreanske PyeongChang, hvor både et dansk herre- og damehold –
med lidt OCC-islæt – deltog. I OCC havde vi arrangeret åbent hus tirsdag den 13. og tirsdag
den 20. februar. Som forberedelse havde vi oprettet begivenheder på vor Facebook-side og
modificeret vor hjemmeside, så man blev mødt af henvisninger til arrangementerne. Vi brugte
også appen Hellow og skrev presseoplæg til Ugeavisen Odense, Fyens Stiftstidende, TV2 Fyn,
og DR Fyn. Hele oplægget blev bragt i Lokalavisen Nordvest og et uddrag heraf i Pindleguiden
i Ugeavisen Odenses 2. sektion den 7. februar, med billeder. Derudover blev Helle inviteret
live i studiet som en af ugens gæster på TV2 Fyn Nyhedskanalen den 8. februar, hvor hun
gjorde det rigtig godt, og på P4 Fyn blev arrangementet den 20. februar fint omtalt i løbet af
dagen. Som for de lignende arrangementer i landets øvrige klubber var datoer og tider nævnt i
en kort omtale på DCuF’s hjemmeside mv., men ellers var det lidt småt med assistancen fra
DCuF, hvorfra vi først dagen efter vort første arrangement modtog materialer, som bestod i
ikke udpræget informative billedplakater og kort i postkortformat.
Selve de to åbent hus-arrangementer forløb rigtig fint. Den 13. februar var der 50 fremmødte
og ni instruktører, hvilket var perfekt. Folk hyggede sig, og flere sagde, at de ville komme igen,
og en del spurgte til muligheden for at spille med resten af sæsonen. Fyens Stiftstidende var til
stede med en journalist og en fotograf, og den følgende dag var der to fine artikler på avisens
hjemmeside og om torsdagen en reportage på 2½ side i den trykte udgave af avisen. Samme
reportage bragtes på en dobbeltside i Lokalavisen Nordvest den 21. februar.
Den 20. februar mødte hele 125 op, og de måtte derfor sendes på isen i tre skift à henholdsvis
50, 50 og 25 personer. Hver gruppe fik 40 minutters istid efter en introduktion i klubrummet
for alle i gruppen. 12 klubmedlemmer hjalp til som instruktører og gav de fremmødte en rigtig
god oplevelse trods den begrænsede tid på isen.
Ud over disse mange fremmødte på de to programsatte aftener kom mange for første gang på
træningsaftenerne de følgende uger, enten trukket med af åbent hus-deltagere eller efter aftale med os. Således for eksempel et hold på 24 fodboldspillere den 27. februar og andre dage
op til 10 nye. Nogle af de nye kan også være blevet lokket til af Jonathans optræden i Odense
Studenterradio den 6. marts, hvor han solgte curlingsporten rigtig fint til de unge lyttere og fik
lejlighed til at gøre god reklame for klubben og vore tilbud. Desuden kom mange af deltagerne
ved åbent hus tilbage adskillige gange, og der var således flere aftener gang i alle seks baner i
Hal 2. Det var rigtig dejligt, at mange virkelig fattede interesse for curlingen, og at hele 19 nye
inden sæsonafslutningen valgte at melde sig ind for efterårssæsonen 2018. Ydermere var det
meget glædeligt, at 9 af disse er juniorer, så klubben nu igen har juniorpotentiale.
Vi fik mulighed for at forlænge sæsonen med to uger, altså til midten af april 2018, helt frem
til årets Kingo Cup, og denne mulighed greb vi. Vi valgte at bibeholde formel sæsonafslutning
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den 27. marts 2018 og lade de to ekstra uger være forbeholdt kontingentbetalende medlemmer, så klubbens mere rutinerede folk også kunne få lidt velfortjent tid til sig selv i et forår,
hvor der er gået rigtig megen træningstid med instruktion af helt nye. Selvfølgelig gjaldt muligheden for at spille med i de to ekstra uger også dem, der meldte sig ind for efterårssæsonen
2018, og den kunne derfor bruges som lidt lokkemad for at få folk til at blive medlem og forhåbentlig blive fastholdt frem til den kommende sæsonstart. Der var relativt pænt fremmøde i
de to uger fra både gamle og ny medlemmer, der nød at kunne få spillet lidt.
Interessen for curling har været meget stor i den forgangne sæson, hvilket jo i stor udstrækning var foranlediget af OL. Klubbens bestyrelse fik utrolig mange forespørgsler på introduktionsarrangementer – trods prisstigningen på introduktionsmedlemskaberne vedtaget på generalforsamlingen 2017. Selvom det kun er en meget lille del af forespørgslerne, vi accepterer at
omsætte til et arrangement, er vi dog klar over, at de fem arrangementer, der blev lagt i efterårssæsonen 2017, og de seks i forårssæsonen 2018 virker som en særlig belastning, når det
kommer oven i de mange åbent hus-aktiviteter mm. Fra bestyrelsens side vil vi gerne sige tak
for tålmodigheden til klubbens medlemmer – særlig til dem, der har indvilget i at instruere
ved et eller flere arrangementer. Det er rigtig godt for klubbens økonomi med de betalende
introduktionsmedlemmer, og det hjælper klubben til at kunne holde øvrige kontingenter lave
og tilbyde god støtte til turneringsdeltagelser og andre aktiviteter. Desuden åbner introduktionsmedlemskaberne muligheder for at hverve flere faste medlemmer. Der har igen i den forgangne sæson været temmelig mange deltagere i introduktionsarrangementer, som er kommet igen efter deres aften med gruppeinstruktion. Bestyrelsen foreslår nu på baggrund af den
store efterspørgsel en yderligere stigning i prisen på introduktionsmedlemskab.
Vi var som i de foregående to sæsoner vært for en spilledag i Jysk-Fynsk Mesterskab. Den
fandt sted lørdag den 2. december 2017 og forløb udmærket med tre kamprunder og otte deltagende hold, heraf to hjemmehold, nemlig det til lejligheden dannede OCC Ladies samt dagsvinderne og de senere mestre Team Flottenheimerz Plus, der var dannet ved fusion af Team
Krüger og Team Flottenheimez. Alex Tordrup kæmpede en brav kamp for at få lavet så god is,
som det lader sig gøre under de gældende forhold, og fik god hjælp hertil fra især Simon aftenen forinden og på dagen. Vi fik fin foromtale af spilledagen i Odense med artikel og billede i
Lokalavisen Nordvest og notits med billede i Ugeavisen Odense den 29. november 2017. Endvidere bragte Fyens Stiftstidende klubbens pressemeddelelse om mesterskabstitlen til Team
Flottenheimerz Plus på sin hjemmeside den 20. marts 2018 og på sportssiderne i avisens
trykte udgave den 21. marts efter afviklingen af den fjerde og sidste spilledag i Esbjerg den 17.
marts 2018. Op til sæsonstarten havde Tommy Kristoffersen, ECK, afløst Tove Porskjær i turneringsudvalget, og det nye udvalg således bestående af Tommy, Simon og undertegnede
havde indført nyt spille- og pointsystem, som blev vel modtaget og ser ud til at skulle danne
grundlaget for mesterskabsturneringens fremtidige struktur.
Jonathan repræsenterede i sæson 2017-2018 atter en gang OCC på DCuF’s Danish Curling
Academy. DCA er meget givende, men strukturen og kommunikationen kan være lidt mangelfuld. Vi håber, at der kan ske en forbedring i fremtiden, nu da vi igen har fået tilgang af unge
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og ambitiøse mennesker i klubben.
Angående sponsorater så har bestyrelsen som følge af en idé fremsat på generalforsamlingen
2017 formuleret et tilbud, hvor man som erhvervsdrivende kan få en pakkeløsning med en
bandereklame i Hal 2 og et curlingarrangement for at antal af sine kolleger. Ved køb af to meter bandereklame til 4000 kr. gives et arrangement for otte personer, og ved køb af tre meter
til 6000 kr. kan 16 personer deltage i firmaarrangementet. Der er udarbejdet en tilbudsflyer,
som er at finde på klubbens hjemmeside, ligesom vi har haft den liggende fremme ved Sportslørdag og diverse andre arrangementer. Der er dog ikke blevet solgt noget endnu, og alle medlemmer opfordres derfor til at gøre en indsats for at gøre relevante interessenter opmærksom
på denne mulighed. Man bør også huske, at man selv og ens bekendte over hele landet kan
melde sig til Energi Fyns FynskSupport, hvorigennem man som el- og gaskunde kan støtte
OCC med et beløb proportionalt med forbruget, uden at det koster ekstra for kunden.
Et tidligere sponsorat har gjort det mulig at indkøbe nye glidesåler i den netop afsluttede sæson, hvor der i august 2017 blev indkøbt step-on-sliders og enkelte traditionelle glidesåler for
i alt cirka 7000 kr. Det er det sidste af bevillingen på 15.000 kr., som klubben modtog i 2016
fra Fionia Fonden, der er blevet brugt på dette, efter at bevillingen også finansierede nye kostepuder i 2016. Step-on-sålerne har vist sig ikke alle at være af en ordentlig kvalitet, så vi har
reklameret og fået ombyttet nogle defekte til en bedre model og får også flere defekte udskiftet.
Jeg vil her imod slutningen give en kort opdatering om arbejdet med at etablere curlingbaner i
Odense. Status ved sidste generalforsamling var, at der var gang i et fælles facilitetsprojekt
med de øvrige brugere af Isstadion, hvor der i tre faser skulle opføres en ny træningshal i ishockeystørrelse, ske en inddeling af den eksisterende Hal 2 i to lige store isflader, heraf én til
ren curlingbrug, og foretages diverse udbygninger af og omkring Hal 1. På baggrund af det udarbejdede oplæg indsendte Søren Damgaard ønske til kommunen om bevilling af 1 million kr.
til en forprojektering. I efteråret 2017 efterlyste vi en status hos den nye idrætsparkleder
Rune Bille. Han oplyste, at der ikke var bevilget penge til et forprojekt til en ny ishal og at opførelsen af et sådant nyt idrætsanlæg er usandsynlig i den næste lange årrække, men at der
arbejdes på en række mindre bygge- og renoveringsprojekter. Da en opdeling af Hal 2 jo forudsætter opførelse af en tredje hal, var udsigten til etablering af permanent curlingis i kommunalt regi helt borte. De nævnte mindre projekter omfatter renovering af de nuværende
klub- og omklædningsfaciliteter i Hal 2, hvorved mange af de andre klubbers ønsker tilgodeses, mens det ikke er tilfældet for vort primære ønske, som jo ubetinget er curlingis. Vi har
kendt til dette ombygningsprojekt siden sidst i juli 2017 og har støttet op om det med idéer og
input, men havde håbet, at det kunne blive til sammen med etablering af en isflade forbeholdt
curling i Hal 2. Dog har vi valg at fortsætte med at støtte op om det, da det kan give bedre forhold blandt andet med udkig til isen direkte fra opholdsrummene, der dog ikke bliver klubbernes egne klubrum, som vi er vant til for nuværende. I processen har Simon og undertegnede deltaget i et par møder i februar 2018, hvor ønsker og muligheder blev drøftet med udgangspunkt i tegninger fra et arkitektfirma.
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Imidlertid er en anden mulighed for curlingis opstået, idet Joel Ostrowski og Lasse Damm henvendte sig til bestyrelsen med deres idé om at opføre en privat curlinghal på Lasse Dams
grund i Korup. Undertegnede modtog et telefonopkald fra Joel den 3. september 2017, og efter
lidt korrespondance kom et møde i stand med Joel og Lasse hos sidstnævnte den 8. oktober
2017, hvor Helle, Simon og undertegnede deltog. Nogle dage efter orienterede vi i fortrolighed
Rune Bille, der så en privat curlinghal som en spændende mulighed, som han gerne ville
hjælpe på vej til realisering. Lasse, Joel og Ian Ostrowski og fire af os fra OCC’s bestyrelse mødtes med Rune den 19. december 2017, hvor han velvilligt rådgav, inspirerede og formidlede
nyttige kontakter, og hvor mulighederne for kommunal medfinansiering drøftedes. På Runes
opfordring iværksatte vi blandt andet en underskriftsindsamling til støtte for opførelse af en
curlinghal med kommunalt tilskud. De private initiativtagere fandt en projektleder til at koordinere aktiviteterne og holder ugentlige møder med henblik på at have en projektpræsentation klar i juni 2018. Rune er behjælpelig med udarbejdelsen af denne. Undertegnede var den
4. marts 2018 med Lasse på besøg hos nogle af naboerne til grunden, hvor hallen tænkes opført, og de besøgte var imødekommende og skrev under til indsamlingen. Projektplanerne er
indtil videre ikke offentliggjort i stor detaljegrad, men med indsamlingen af underskrifter
blandt andet ved vore mange arrangementer i forårssæsonen er det jo blevet kendt, at der er
initiativ til noget. Ishockeyklubberne og Odense Skøjte Klub er bekendt med idéen og hjælper
os med at indsamle underskrifter. En af Fyens Stiftstidendes artikler i forbindelse med åbent
hus-arrangementet den 13. februar 2018 omhandler ønsket om en curlinghal i Odense, og i
udgaven på avisen hjemmeside nævnes det private initiativ og underskriftindsamlingen.
Klubbens årsregnskab for 2017, som fremlægges om lidt, udviser et overskud på 8.898 kr.,
hvilket bestyrelsen anser som meget tilfredsstillende. Klubbens egenkapital var ved regnskabsårets udgang 205.842 kr. inklusive anlægsaktiver til 100.000 kr. Bestyrelsen anser dette
for et passende niveau.
Vi indberettede et medlemstal for 2017 på 29 til Centralt ForeningsRegister. Der er udelukkende tale om seniorer, og tallet repræsenterer en tilbagegang på 5 fra 2016. De indberettede
er de medlemmer, der har været aktive i mindst tre måneder i kalenderåret 2017.
Ved begyndelsen af sæson 2017-2018 startede 3 nye i klubben. Disse er naturligvis medregnet i de 29 indberettede medlemmer for 2017. Fra forårssæsonen 2018 kom yderligere 8 nye
medlemmer til. I forlængelse af vore mange åbent hus- og prøvearrangementer i foråret har
som nævnt 19 (heraf 9 juniorer) indtil videre meldt sig ind for den kommende halvsæson. Der
er således pt. 42, der har betalt kontingent vedrørende en halvsæson i 2018. Når der i begyndelsen af det nye år skal indberettes medlemstal for 2018, vil der derfor blive tale om et noget
større tal end for 2017. Af introduktionsmedlemmer havde vi i 2017 187 fordelt på 110 i første halvår og 77 i andet. I første halvår af 2018 er det blevet til 103 introduktionsmedlemmer.
Afslutningsvis vil jeg kort nævne de interne arrangementer, vi har haft i løbet af det forgangne
år. Sommerfesten fandt sted i rigtig fint vejr lørdag den 8. juli 2017 hos Jonathan og havde god
tilslutning. Torsdag den 30. november 2017 var vi 12 til julehygge med gløgg, æbleskiver og
oppyntning i klubrummet efter træning. Juleafslutningen med 15 deltagere var torsdag den
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21. december 2017, hvor der blev spillet miniturnering ”på skrå” og afsluttet med præmieoverrækkelse og hyggelig spisning i klubrummet. 16 medlemmer deltog i den formelle sæsonafslutning tirsdag den 27. marts 2018, hvor der også blev afviklet en lille turnering med præmier indkøbt af Dorthe Hansen. Det traditionelle aftensmåltid var her erstattet af et lækkert
oste- og kage-bord, som Helle havde stået for. Jeg vil nu give ordet til netop Helle, som vil fortælle om, hvordan det gik i de sidstnævnte to interne turneringer såvel som i sæsonens Høj
Hat-turnering og de eksterne turneringer, som spillere fra vor klub i sæsonen har deltaget i.
Turneringer og resultater sæson 2017-2018 ved næstformand Helle Eeg Hansen:
 Savona Cup, Prag, Tjekkiet, 19.-21. maj: Scandilicious: Sidsteplads.
 International Summer Curling Tournament, Cortina, Italien, 15.-18. juni: Jens for OCC:
Flot 10.-plads.
 Jysk-Fynsk Mesterskab, 1. spilledag, Vojens, 23. september: Flottenheimerz Plus: Dagsvinder.
 Helsingborg Open, Sverige, 20.-22. oktober: Jens for OCC: 4.-plads.
 Odin Cup, Vojens, 28.-29. oktober: Flottenheimerz Mix: 3.-plads.
 Tårnby Cup, 3.-5. november: Krüger: 21.-plads. Scandilicious: 20.-plads.
 Jysk-Fynsk Mesterskab, 2. spilledag, Odense, 2. december: Flottenheimerz Plus: Dagsvinder. OCC Ladies: 3.-plads med to vundne kampe.
 Jysk-Fynsk Mesterskab, 3. spilledag, Aarhus, 6. januar: Flottenheimerz Plus: Dagsvinder.
 Dame-DM, Hvidovre, 19.-21. januar: 1 hold fra OCC: Gik ikke videre til mellemrunden.
 Esbjerg Open, 23.-25. februar: Odense Surprise: 22.-plads. Flottenheimerz: 8.-plads.
Scandilicious: 3.-plads.
 Jysk-Fynsk Mesterskab, 4. spilledag, Esbjerg, 17. marts: Curlingfædrene: Vandt ikke
kampe, men tog imponerende fem point i en ende. Flottenheimerz Plus: 2.-plads på
spilledagen og vinder af pokalen.
 Kingo Cup, Silkeborg, 13.-15. april: 3 hold med OCC-medlemmer. Flottenheimerz: 14.plads. Kold som Carlos: 3.-plads. Scandilicious: 7.-plads.
 Vinder af klubbens Høj Hat 2017-2018: Mikkel Juul Larsen.
 Juleafslutning, 21. december: 1.-plads: Jens. 2.-plads: Mikkel. 3.-plads: Alex. Trøstepræmie: Dorthe.
 Sæsonafslutning, 27. marts: 1.-plads: Lone. 2.-plads: Mikkel. 3.-plads: Povl. Trøstepræmie: André.

