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Formandens beretning for sæson 2019-2020 

 

Det er en mærkværdig sæson i Odense Curling Club, der her skal aflægges beretning for. Sæ-

son 2019-2020 vil jo nok især blive husket for den bratte afslutning, som COVID-19-pande-

mien forårsagede. Jeg vil dog ufortrødent som altid indlede med at fortælle om udviklingen og 

aktiviteterne i klubben siden sidste generalforsamling, mens næstformanden efterfølgende 

gennemgår vore turneringsdeltagelser i den del af sæsonen, som nåede at blive gennemført.  

 

Ved generalforsamlingen tirsdag den 30. april 2019 skete der ingen ændringer i sammensæt-

ningen af bestyrelsen, som dermed fortsat bestod af seks personer. Konstitueringen blev også 

fastholdt med Simon Bønløkke Pedersen som junioransvarlig, Dorthe Hansen (nu Lorentzen) 

som kasserer, Helle Eeg Hansen som næstformand og Mikkel Juul Larsen som formand, mens 

Jonathan Kjær Harregaard og Kenneth Arndal fortsat indgik som menige medlemmer. Der har 

været holdt fem bestyrelsesmøder imellem de to generalforsamlinger. Desværre deltog Ken-

neth ikke i nogen af disse, ligesom han heller ikke havde været til stede ved nogen af møderne 

i foråret 2019. Ingen henvendelser blev endvidere besvaret, og på baggrund af disse omstæn-

digheder valgte den øvrige bestyrelse på bestyrelsesmødet den 27. januar 2020 at bringe Ken-

neths medlemskab af bestyrelsen til ophør med øjeblikkelig virkning, da der er praktiske ud-

fordringer forbundet med at have et medlem af bestyrelsen, der ikke kan opnås kontakt med.  

  

Dansk Curling Forbund afholdt generalforsamling søndag den 19. maj 2019, hvor underteg-

nede (Mikkel) repræsenterede OCC’s stemmer og i øvrigt deltog som medlem af forbundets 

bestyrelse repræsenterende klubberne i Region Syddanmark. OCC’s Jens Eeg Ellitsgaard del-

tog ligeledes i kraft af sit medlemskab af forbundsbestyrelsen. Generalforsamlingen forløb 

godt og fredeligt. Henrik Christoffersen blev genvalgt som formand, mens Martin Uhd Grøn-

bech blev genvalgt og Curling Club Odins Rikke Jensen nyvalgt som bestyrelsesmedlemmer i 

en valghandling med tre kandidater til de to pladser. Kirsten Jensen og undertegnede blev 

genudpeget i de respektive regioner, mens Freddy Frost Frederiksen trak sig som regionsre-

præsentant midtvejs i sin toårige periode og blev erstattet af Allan Holm Pedersen, der er for-

mand i Hvidovre Curling Club. Alle fremsatte forslag blev vedtaget, inkl. elitestrategien, hvor 

der var flertal for den version, hvor den sportslige ledelse ikke har beføjelse til at udtage hold 

og spillere, samt Tårnby Curling Clubs forslag om bopælskrav på to år for udenlandske spil-

lere. Vedtagelserne omfattede også ændringer i DCuF’s vedtægter, blandt andet så en kandi-

dat til formandsposten skal indstilles på forhånd, og så kassereren vælges direkte af general-

forsamlingen. Den ny kontingentstruktur fremsat af bestyrelsen i forlængelse af dialogmødet i 

april 2019 blev som ventet stemt igennem og kontingentet fastsat til 1000 kr. pr. stemme, en 

klub har i DCuF. I OCC kan vi dermed normalt forvente at skulle betale 3000 kr. om året, sva-

rende til i omegnen af 100 kr. pr. medlem.  

Rikke overtog ved bestyrelsens konstituering efter generalforsamlingen posten som sekretær 

fra Jens. Kort inde i den nye sæson måtte desværre såvel repræsentant for Region Nord- og 

Midtjylland Søren Skau som næstformand Peter Brandt Andersen trække sig fra bestyrelsen. 

OCC’s Helle indtrådte i kraft af sin post som 1.-suppleant på Peters plads i bestyrelsen i efter-

året 2019, mens der endnu ikke er fundet en ny regionsrepræsentant til afløsning for Søren.  
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DCuF’s udviklingskonsulent Lotte Bork Søbye valgte desværre at fratræde sin stilling pr. den 

31. juli 2019, og der har således været et tomrum på breddesiden i den forgangne sæson. Der 

er arbejdet på at genbesætte denne stilling, ligesom der på elitesiden blev søgt efter landstræ-

nere til at udgøre den sportslige ledelse i det nye setup, som den generalforsamlingsvedtagne 

strategi indebærer. Det lykkedes at finde to landstrænere i skikkelse af Mikael Qvist og Ken-

neth Hertsdahl, som blev ansat medio februar 2020. Det er målet at finde én mere. Der er 

modtaget ansøgninger til deltidsstillingen som udviklingskonsulent og til den ligeledes opslå-

ede deltidsstilling som kommunikationskonsulent, og de forventes besat snarest.  

DCuF arrangerede et 1-2-træner-kursus i Silkeborg sidst i august 2019, hvor der blandt de 13 

deltagere desværre ikke var nogen fra OCC trods opfordringer og støtte fra klubben. DCuF har 

endvidere arbejdet med at arrangere træningslejre, hvoraf den første i den planlagte serie på 

fem blev afviklet med 13 deltagere fra syv klubber i Esbjerg den 7.-8. marts 2020 med temaet 

fejning – her deltog to fra OCC. Der er også påbegyndt arrangering af jubilæumsfejring, idet 

DCuF fylder 50 år den 6. november 2020, hvilket markeres med en reception i Idrættens Hus i 

Brøndby på dagen og en fest for forbundets medlemmer den 14. november 2020. Bestyrelsens 

arbejde kan i øvrigt følges via mødereferaterne, der offentliggøres på DCuF’s hjemmeside, 

samt via DCuF’s side og gruppe på Facebook. 

 

I OCC indledte vi sæsonen på is tirsdag den 27. august 2019. Vi havde fået justeret lidt på vore 

istider, så vi både tirsdag og torsdag kunne overtage isen cirka klokken 19, og så vi torsdag 

havde isen til en halv time senere end før, nemlig klokken 21.30. Vi fik som aftalt på general-

forsamlingen strammet lidt op på disciplinen omkring fremmøde til tiden og hjælp med klar-

gøring, så på det punkt var vore træninger vellykkede. Faktisk oplevede vi også, at isens kvali-

tet i den første del af sæsonen var noget bedre, end vi havde været vant til, hvilket tilsynela-

dende skyldtes, at Odense Idrætspark havde fået en ny ismaskine med bedre justering af 

klinge – og måske også god kommunikation og et møde på isen den 30. august med nogle af 

Idrætsparkens folk, der udviste stor interesse i at gøre det bedst muligt for os. Desværre ople-

vede vi også aftener med elendig iskvalitet, hovedsagelig ved samtidige ishockeykampe i Hal 

1, hvor isfolkene er under tidspres og må nedprioritere os, hvis problemer i forbindelse med 

ishockeyen opstår. Det gav anledning til, at vi fik krediteret et par tirsdagstræninger i septem-

ber, og at der arbejdes på en løsning angående iskørsel ved sammenfald med ishockeykampe.  

  

Det var i øvrigt nær ved, at isen i Hal 2 ikke var blevet klar til os til den planlagte sæsonstart. 

Hen over sommeren 2019 blev der monteret nye bander i både Hal 1 og 2 som følge af et krav 

fra Dansk Ishockey Union. Før sommerpausen fik vi oplyst, at der skulle være klar til opstart i 

Hal 2 den 21. august 2019, men i begyndelsen af august blev det meddelt, at opstarten ville 

blive forsinket en uge på grund af mangelfuld levering af opgaven fra bandeetableringsfirma-

ets side. Vi fulgte intenst op på dette, og ved et brugermøde den 14. august fik vi bekræftet, at 

isen i Hal 2 ville blive klar netop den 27. august, hvilket jo glædeligvis holdt stik. Vi fik dog ved 

dette ismøde også oplyst, at bandeudskiftningen havde forbrugt hele bevillingen på 3 millio-

ner kr. (og faktisk lidt til), så der var ingen penge tilovers til opsætning af en panserglasvæg 

på 1. sal ud mod isen i Hal 2 som en første etape af et større renoveringsprojekt, som det el-

lers var blevet stillet os øvrige brugere i udsigt.  
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Da vi mødte ind til første træning efter sommerpausen, kunne de 10 fremmødte medlemmer 

konstatere, at der ikke var kasser på ydersiden af de nye bander klar til vore seks sæt curling-

sten. Stenene var stillet på træværk – heldigvis skånsomt, som vi havde indskærpet forud for 

deres flytning – men de var placeret langt fra isfladen, hvorved de var betydeligt varmere end 

isen, som de dermed smeltede sig dybt ned i længe efter at være blevet båret ind på den. Be-

styrelsen var dog i god dialog med Idrætsparkens folk og fik dem til at fræse de allerede leve-

rede kasser helt ned til isfladen ved banden og modificere deres bund, så der var tremmer ned 

mod isen. Dermed stod nogle af stensættene udmærket, men det skulle vise sig at blive en 

langvarig proces at få monteret kasser til alle vore sten og få dem lavet helt færdig, så det 

blandt andet var muligt at låse stenene inde. Bandefirmaet, som også stod for de nye stenkas-

ser, havde store problemer med at levere til aftalt tid. Først i begyndelsen af november 2019 

kom der kasser til yderligere to sæt sten, mens de sidste to kasser først blev leveret og monte-

ret i januar 2020. Hængsler og beslag til lås begyndte først at blive monteret lige før julepau-

sen, og fra opstarten efter nytår har vi kunnet aflåse syv af de 10 kasser med vore gode, gamle 

hængelåse. Vi er i dialog med en af isfolkene om fremskaffelse af hængelåse til de sidste tre 

kasser. Overkanterne på de nye kasser er af metal, og for at beskytte stenene mod skader ved 

optagning og isætning skal disse kanter forsynes med beskyttelseslag. Vi har afprøvet selvklæ-

bende filt, der for eksempel bruges under stoleben, og fået bekræftet, at den er egnet til dette 

formål, så der er indkøbt plader heraf med henblik på montering hurtigst muligt. 

I forbindelse med de nye bander skal det også nævnes, at de ikke er monteret nogen dør tæt 

på stenkasserne i den side, hvor vore sjældnest brugte stensæt står. Vi havde naturligvis øn-

sket, at der blev bevaret indgange der, hvor vore sten står, hvilket der jo var i de gamle ban-

der. Ifølge Idrætsparken har leverandøren ikke monteret lige nøjagtig den pågældende dør, da 

det angivelig ikke er foreneligt med regler, der skal efterleves for ishockey. Ret besynderligt, 

da der generelt er mange flere indgange i de nye bander end i de gamle …  

 

Sæsonens første særarrangement på isen var allerede fredag den 30. august 2019, hvor vi 

havde sagt ja til at tage imod et hold nystartede studerende ved SDU Idræt og sundhed om for-

middagen som en del af deres introtur. Der var cirka 36 deltagere inklusive tutorer, og Jona-

than og Mikkel instruerede sammen med tre af vore medlemmer med en baggrund som stude-

rende ved samme institut. Der var gang i den, og selvom beklædningen bedre matchede det 

fremragende sommervejr udenfor end isens betingelser, så det ud til at være en succes.  

 

Tirsdag den 1. oktober 2019 holdt vi åbent hus, som vi havde gjort de foregående fire år. Ar-

rangementet var nu igen koordineret af DCuF som landsdækkende Curlingens Dag i uge 40, og 

vi modtog derfor pr- og informationsmateriale, som vi kunne udbrede ved siden af vore egne 

opslag på Facebook og indtastning i KultuNaut-kalenderen mm. Desuden fik vi begivenheden 

annonceret på SDU Idræt og sundhed, som jo havde besøgt os i sæsonens begyndelse. Dog 

kom der kun 15 gæster, hvilket var en halvering i forhold til året før. Vi spurgte disse, hvordan 

de var blevet bekendt med vort arrangement, og 12 svarede, at det var sket via Facebook, 

mens tre havde fået informationen via en ven. Trods det ret lave antal besøgende meldte tre 

sig ind i klubben for et halvt eller et helt år, hvilket må betegnes som en ganske pæn succes.  
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Modsat sæsonen forinden var der ikke interesse nok til, at vi kunne gennemføre et Curling 

Kick-Off-forløb. Vi havde ellers annonceret et forløb med opstart umiddelbart efter åbent hus-

aftenen. I den forbindelse havde vi meldt os til DCuF’s centralt koordinerede landsdækkende 

initiativ Spil Curling!, hvor vi bød ind med et nybegynderforløb for alle aldersgrupper over 

otte tirsdage til en pris svarende til kontingentet for et halvårsmedlemskab, som da også var 

inkluderet i betalingen. Annoncering samt tilmeldings- og betalingsfunktion blev at finde på 

DCuF’s hjemmeside, ligesom Facebook blev brugt til at gøre bredest muligt opmærksom på 

tilbuddet, og her i klubben uddelte vi infoark og ophængte plakat om OCC’s forløb ved arran-

gement for de ny studerende fra SDU Idræt og sundhed den 30. august og ved åbent hus den 1. 

oktober 2019. I Odense fik vi dog ikke rigtig nogen interesserede henvendelser, og på lands-

plan slog kampagnen heller ikke igennem, idet der stort set ingen tilmeldinger var via Spil 

Curling!-konceptet. Om det var fraværet af en udviklingskonsulent til at organisere udbredel-

sen af annonceringen, der var årsagen, vides ikke. Under alle omstændigheder var der i 

Odense for få til at kunne opstarte et organiseret forløb, hvor vi havde betinget os et deltager-

antal på minimum seks. Jonathan tilbød de tre nyindmeldte fra åbent hus nogle træningsøvel-

ser, men det blev meget sporadisk, da deres fremmøde var ret ukoordineret og med lille hyp-

pighed. Ingen af de tre blev desværre hængende i curlingsporten. 

  

Der var desværre heller ikke rigtig basis for at igangsætte et videregående træningsforløb for 

dem, som havde deltaget i et tidligere Kick-Off-forløb, som bestyrelsen ellers var klar til oven 

på overvejelserne luftet på sidste års generalforsamling. Årsagen var, at der viste sig at være 

et vigende fremmøde af medlemmer. I forlængelse af dette var det især ærgerligt, at vi fire 

gange i november-december var nødt til at aflyse træningen, da vi var for få til at gå på isen. 

De fleste af gangene kunne vi ikke varsle isfolkene og de øvrige brugere ordentligt om, at vi 

ikke kunne bruge isen, og det er naturligvis spild og træls for alle. Ud over aflysningerne var 

der flere træninger, hvor vi gik på isen, men hvor der var så få personer (tre-fem), at det var 

vanskeligt at få brugbart spil ud af det – til stor irritation for dem, der havde prioriteret at 

møde op. Der blev forsøgt med opråb på Facebook-gruppen og tilmelding fra gang til gang, 

men det hjalp desværre ikke synderligt på fremmødet. Problemet med det svage fremmøde 

blev beklageligvis forstærket af en betragtelig medlemsafgang midt i sæsonen.  

 

Vi var ligesom i de foregående fire sæsoner vært for en spilledag i Jysk-Fynsk Mesterskab, da 

vi lørdag den 30. november 2019 lagde is til tre kamprunder for 10 deltagende hold, her-

iblandt to hjemmehold i form af andetårsspillerne på Mabroom 5 og det rutinerede Team 

Flottenheimerz Plus, der kæmpede for at generobre mesterskabstitlen og da også vandt spille-

dagen, mens Mabroom 5 tog en flot andenplads på egen is. Alex Tordrup havde stået for at 

lave denne sammen med Simon og Mikkel aftenen forinden, og selvom den så god ud og var 

jævn og lige, var den ekstremt fedtet at færdes på og langsom at spille på. På kostepuder, sko 

og tøj var det tydeligt, at der var aflejret kalk/salt på overfladen, hvilket tyder på, at der har 

været et problem med vandbehandlingen. Det var ærgerligt, da det var vanskelige betingelser 

at spille under, men bortset fra det forløb arrangementet ganske fint ikke mindst takket være 

de hjælpsomme medlemmer, der ydede en stor indsats ved arrangementet. Vi kunne benytte 

to omklædningsrum og Odense Skøjteklubs klubrum foruden vort eget klubrum, så der var 
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tilstrækkelig plads til de mange deltagere. På senere spilledage i turneringen blev det en ud-

fordring med den store interesse for at deltage, og nogle hold – blandt andre Mabroom 5 – 

måtte afvises grundet for lidt plads på isen ved kamprunderne. Dette begyndende problem må 

turneringsudvalget håndtere forud for næste sæson. 

 

Traditionen tro deltog vi naturligvis i Fynske Bank Sportslørdag den 18. januar 2020. En pr-

person fra arrangementet havde været forbi os ved en af vore træninger sidst i november 

2019 for at lave optagelser til en lille promoveringsvideo, som blev udbredt via Sportslørdags 

Facebook-side som en god og sjov forhåndsomtale af curlings tilstedeværelse ved arrange-

mentet. Ved Sportslørdag stillede syv klubmedlemmer og yderligere en venlig, kvalificeret 

hjælper sig til rådighed som instruktører. Vi havde som sædvanlig to baner i Hal 2 parallelt 

med skøjteløb i den anden del af hallen, og vor aktivitet var meget velbesøgt. Endvidere var 

der arrangeret draw-to-tee-konkurrence mellem maskotterne fra GOG, Odense Bulldogs, 

Odense Håndbold, OB og Svendborg Rabbits. Maskotdysten var et særligt tilløbsstykke, og Lo-

kalavisen Nordvest bragte i udgaven den 29. januar 2020 fine billeder med tekster derfra. Det 

var alt i alt et vellykket arrangement hos os, hvor rigtig mange store og små fik en god og sjov 

oplevelse under kyndig vejledning af instruktørerne. Et par stykker mødte endda op til vore 

træninger efterfølgende, hvilket førte til et nyt medlem.  

  

Mens vi kæmper med at tiltrække og fastholde faste medlemmer, får vi altid utrolig mange fo-

respørgsler på introduktionsarrangementer. Vi kan kun imødekomme en meget lille del af fo-

respørgslerne, men arrangementerne er vitale for klubbens økonomi, og de mange betalende 

introduktionsmedlemmer danner faktisk også et vist grundlag for at hverve flere faste med-

lemmer. Fra bestyrelsens side vil vi gerne sige mange tak til de af klubbens medlemmer, der i 

løbet af den forgangne sæson instruerede ved et eller flere arrangementer. Der er en stigende 

tendens til, at introduktionsmedlemmerne kommer igen efter deres aften med gruppeinstruk-

tion, hvilket jo må betyde, at de kan lide, hvad de oplever hos os.  

 

Uheldigvis oplever vi i forbindelse med introduktionsarrangementerne af og til fald, der går 

ud over hovedet, og således var der også enkelte tilfælde heraf i sæson 2019-2020. I bestyrel-

sen vil vi gerne gøre alt, hvad vi kan, for at eliminere hovedskader, så vi har besluttet at ind-

købe hovedbeskyttere, så vi har dem klar fra den kommende sæson. Helle har i marts 2020 

ansøgt tre fonde om midler hertil, og glædeligvis har vi allerede modtaget positivt svar fra 

Fonden for Fynske Bank, der har bevilget 5000 kr. Vi vil hen over sommeren anskaffe os et an-

tal hovedbånd afhængig af, hvor mange midler vi kan være heldige at tilvejebringe. Vi har også 

overvejelser omkring opgradering af førstehjælpskasse eller anskaffelse af en ny, der er mere 

tilpasset sportsskader. 

 

Lidt midler får vi også ind via sponsorater. Det var dog ikke meget i 2019, især fordi Umbraco 

A/S ikke forlængede deres sponsorat med bandereklame. Vi får dog indimellem henvendelser 

med interesse for tilbuddet om en pakkeløsning med en bandereklame i Hal 2 og et curlingar-

rangement for at antal kolleger, så vi håber, at nogen tegner nye sponsorater i den kommende 

sæson. I 2019 stammede den eneste sponsorindtægt fra Energi Fyn, hvor en halv snes elfor- 
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brugere har tilmeldt sig FynskSupport og valgt OCC til at modtage et støttebeløb proportionalt 

med deres forbrug. I en periode her i foråret frem til den 31. marts 2020 kørte Energi Fyn en 

kampagne, hvor klubben ville få en bonus på hele 500 kr. for hver ny elkunde, der meldte sig 

til ordningen, og 50 kr. for hver af Energi Fyns eksisterende kunder, der gjorde det samme. Vi 

kan først se af opgørelsen næste år, om nogen har benyttet sig af dette – men vi håber! 

 

Klubbens navn og logo blev eksponeret fint i den forgangne sæson. Dels bestilte en god hånd-

fuld medlemmer dele af det nye klubtøj, som de modtog og kunne tage i brug i efteråret 2019, 

dels fik vi endelig færdiggjort og ophængt klubbens otte meter lange banner i Hal 2. Designe-

ren, som lavede tilsvarende banner for OSK, har venligst opsat OCC’s også og ad flere omgange 

tilrettet efter vore kommentarer, så vi har fået det til at fremstå præcis, som vi ville have det. 

Efter fælles bestilling med OSK hos trykkeriet blev de to klubbers bannere leveret medio okto-

ber 2019, og i første halvdel af november fik Idrætsparken så hængt dem op ved siden af 

Odense Ishockey Klubs, der jo kom op allerede i januar 2019.  

 

Så kommer vi til den ekstraordinære sidste del af sæsonen. Regeringen anbefalede den 11. 

marts 2020 at suspendere al indendørs idrætsaktivitet som et af mange tiltag for at ind-

dæmme den hastigt propagerende coronavirus, der forårsager COVID-19. DIF bakkede straks 

op om anbefalingerne, og DCuF valgte at indstille alle aktiviteter i dets regi. Landets ishaller 

lukkede ned; således også her i byen, hvor alle Odense Idrætsparks faciliteter lukkede fra og 

med den 13. marts. Da ingen brugere havde indvendinger mod det, blev det besluttet af fjerne 

isen i Odense Isstadion den 19. marts. 

Denne bratte ende på al aktivitet betød aflysninger af sæsonens resterende curlingarrange-

menter nationalt såvel som internationalt. Spillere fra OCC gik dermed glip af sidste spilledag 

af Jysk-Fynsk Mesterskab i Esbjerg, Mix-DM i Tårnby, Silkeborg Open, VM for seniordamer i 

Canada og Ljubljana Open. Et planlagt dialogmøde i DCuF-regi den 15. marts blev aflyst, mens 

forbundets generalforsamling udskydes fra den 10. maj foreløbig til den 24. maj. 

 

Jeg vil nu inden den afsluttende del af beretningen give en kort opdatering om arbejdet med at 

etablere en curlinghal. Det blev hen over sommeren 2019 besluttet at opgive at forsøge at pla-

cere hallen i Odense Kommune. Folkene bag projektet, Joel og Ian Ostrowski og Lasse Damm, 

havde den 27. juni 2019 møde med Nordfyns Kommunes direktør for Teknik, Erhverv og Kul-

tur Henrik G. Boesen med flere efter i forvejen at have fremsendt projektoplægget, og her blev 

de mødt med stor imødekommenhed og velvilje til at huse en curlinghal. Faktisk havde Nord-

fyns Kommune allokeret en projektleder til sagen. Kommunen anviste en god placering i Søn-

dersø ved Søndersø Hallerne, tæt ved Nordfyns Gymnasium og Søndersøskolen og med ho-

vedvej 311 gående lige forbi. Kommunen ville overdrage grunden på meget favorable vilkår 

og i øvrigt støtte kraftigt op om projektet. De nødvendige formalia såsom lokalplansændring 

kom hurtigt på plads, og byrådet vedtog i slutningen af september 2019 at sælge den 7000 

kvadratmeter store grund ved Søndersø Hallerne til opførelse af en curlinghal. Grunden kom 

således i udbud, og i november 2019 dannede projektets bagmænd en forening, der bød de 

210.000 kr. for grunden, som kommunen havde antydet, at den skulle koste. Handlen blev 

indgået, og overtagelsen er fastsat til 1. juni 2020. Køber skal bekoste rutinemæssig arkæolo- 
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gisk søgning på grunden, hvilket ventes udført i maj 2020, og sørge for at tilslutte kloak og 

etablere parkering og vejbelysning. Et bud på et budget for opførelsen af curlinghallen er 12 

millioner kr. Projektgruppen søger kommunen om medfinansiering og håber på tilskud derfra 

til noget af det forestående anlægsarbejde. Der arbejdes også med andre konkrete finansie-

ringsmuligheder for at begrænse den del, der skal finansieres af private lån fra især Joel.  

Midt i december 2019 blev nyheden om den kommende curlinghal offentliggjort, og det førte 

til en hel del interesse fra de fynske medier. Joel, Mikkel og Nordfyns Kommunes borgmester 

Morten Andersen blev interviewet til TV2 Fyn, der bragte en artikel på deres hjemmeside og 

et fint indslag på knap tre minutter lørdag den 14. december. Samme dag henvendte Fyens 

Stiftstidendes Nordfyns-redaktion sig for udtalelser, og det resulterede i et par artikler på de-

res hjemmeside om aftenen og i den trykte avis dagen efter. 

Status på projekteringen er nu, at tegninger fra et arkitektfirma er til gennemsyn i projekt-

gruppen og snart sendes til OCC’s bestyrelse. Foruden de fire baner får bygningen klubfacilite-

ter i to etager med egne omklædningsrum, bar og tagterrasse samt en sektion med værelser, 

der vil kunne udlejes til overnatning i forbindelse med curling- såvel som andre sportsarran-

gementer. Der er i øvrigt samtidig en udbygning af Søndersø Hallerne på tale, så det er muligt, 

at curlinghallen på et tidspunkt bliver sammenbygget med de eksisterende idrætshaller via 

denne udbygning, så der nemt kan deles faciliteter i form af blandt andet et nyt cafeteria.  

Lasse planlægges fortsat aflønnet som bestyrer af curlinghallen på fuld tid. Vi har medio marts 

2020 udarbejdet et overslag over et driftsbudget for OCC i den nye hal som et led i konkretise-

ringen af hele projektets budget, der skal ligge til grund for forhandlingerne om kommunale 

tilskud og øvrig finansiering. Byggeriet af curlinghallen forventes at gå i gang i efteråret 2020, 

og den forventes at kunne stå klar ved sæsonstart i september 2021. Hvis dette holder stik, 

kan der altså være tale om indvielse i året for OCC’s 40-årsjubilæum. Klubben vil til den tid 

formelt skulle skifte hjemsted til Nordfyns Kommune og godkendes som en frivillig folkeoply-

sende forening der.  

  

Klubbens årsregnskab for 2019, som fremlægges om lidt, udviser et overskud på 28.545 kr. 

Dette relativt store overskud skyldes dels stor kontingentindtægt fra mange introduktions-

medlemmer, dels væsentlig lavere afholdte udgifter end budgetteret, særlig til tilskud, men 

også administrationsomkostninger, som vi har formået at holde lave. Bestyrelsen anser resul-

tatet for særdeles tilfredsstillende. Klubbens egenkapital var ved regnskabsårets udgang 

258.025 kr. inklusive anlægsaktiver i form af sten til 100.000 kr.  

  

Vi indberettede et medlemstal for 2019 på 29 til Centralt ForeningsRegister. De indberettede 

er de medlemmer, der har betalt kontingent for mindst tre måneder i kalenderåret 2019. Af 

de 29 er der tale om 26 seniorer og 3 juniorer. Medlemstallet repræsenterer desværre en til-

bagegang på 16 fra 2018, som jo dog var OL-år, og 2019-tallet er faktisk identisk med det for 

2017. I 2019 kunne der opnås kommunalt tilskud for juniorerne og øvrige medlemmer op til 

25 år samt medlemmer over 65 år. Det er medlemmerne i det forudgående år, der ligger til 

grund for tilskudsudbetalingen, og da vi i 2018 havde hele 16 registrerede medlemmer op til 

25 år og 2 over 65 år, fik vi i 2019 udbetalt 3204 kr. i medlemstilskud. I 2020 bliver tallet no-

get lavere. Det skyldes dels, at vi i 2019 kunne notere færre medlemmer op til 25 år, dels at 
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medlemstilskud til de over 65-årige pr. 2020 bortfalder i Odense Kommune som følge af ned-

skæringer på hele 20 % på fritidsområdet i forbindelse med den såkaldte omprioritering til 

velfærd vedtaget af Odense Byråd i efteråret 2019. Den voldsomme besparelse resulterede i 

en organisationsændring pr. 1. november 2019, hvor blandt andet Fritid og Eliteidræt blev 

nedlagt som selvstændigt kontor og fusioneret med Odense Idrætspark til Fritid og Folkeop-

lysning med Rune Bille som chef. Ud over det nævnte bortfald af tilskud til de ældre får ned-

skæringerne dog ikke umiddelbart konsekvenser for OCC.  

Af introduktionsmedlemmer havde vi i 2019 211 fordelt på 82 i første halvår og 129 i andet. I 

første halvår af 2020 er det blevet til 103 introduktionsmedlemmer. 

 

Som det sidste vil jeg omtale vore interne arrangementer i løbet af det forgangne år. Fredag 

den 12. juli 2019 blev den årlige sommerfest afviklet hos Lone og Alex Tordrup med hygge og 

havekonkurrence om eftermiddagen i det gode vejr og grillmad og mere hygge om aftenen. 10 

medlemmer deltog. Torsdag den 28. november 2019 var vi også 10 til julehygge med gløgg, 

æbleskiver og oppyntning i klubrummet efter Høj Hat-spil i træningstiden. Juleafslutningen 

fandt sted torsdag den 19. december 2019, og her spillede 13 medlemmer miniturnering med 

Helles forskellige udfordrende særregler i de tre kamprunder, inden der blev sluttet af med 

præmieoverrækkelse og hyggelig spisning i klubrummet – arrangeret af Dorthe – hvor 11 del-

tog. Sæsonafslutningen blev ikke som ventet, da statsministerens meddelelse om samfundets 

nedlukning indløb onsdag den 11. marts 2020. Afslutningen blev derfor i al hast rykket frem 

til torsdag den 12. marts 2020, som var vor sidste mulighed for at benytte Odense Isstadion. 

Heldigvis var syv medlemmer med på idéen og mødte frem til den interimistiske begivenhed, 

hvor vi fik spillet en sidste gang og taget fornuftig afsked med hinanden.  

Helle vil nu overtage ordet og fortælle om, hvordan det gik i de turneringer, som spillere fra 

OCC har deltaget i i sæsonen.  

 

Turneringer og resultater sæson 2019-2020 ved næstformand Helle Eeg Hansen: 

 Ljubljana Open, Slovenien, 26.-28. april: Hold med Helle fra OCC: Ca. 20.-plads ud af 32. 

Utrolig hyggelig turnering med uformel stemning. Meget høj iskvalitet for ishockeyis.  

 International Summer Curling Tournament, Cortina, Italien, 20.-23. juni: Hold med Jens 

fra OCC. God turnering med godt selskab, men ingen ost med hjem. 

 Jysk-Fynsk Mesterskab, 1. spilledag, Vojens, 28. september: Flottenheimerz Plus: 2.-

plads. Mabroom 5: 5.-plads. 

 Odin Cup, Vojens, 26.-27. oktober: Flottenheimerz Mix: 7.-plads. 

 Tårnby Cup, 1.-3. november: Scandilicious: 8.-plads. Ajax med Simon fra OCC: 16.-plads. 

 Junior-VM-kval., Hvidovre, 9.-10. november: Hold med Thor og Oscar fra OCC: Tabte til 

det andet deltagende hold i bedst ud af fem kampe. 

 Jysk-Fynsk Mesterskab, 2. spilledag, Odense, 30. november: Flottenheimerz Plus: Dags-

vinder. Mabroom 5: 2.-plads. 

 Jysk-Fynsk Mesterskab, 3. spilledag, Aarhus, 4. januar: Flottenheimerz Plus: Dagsvinder.  

 Senior-DM, Esbjerg, 25.-26. januar: Hold med Lone fra OCC vinder uden konkurrence. 
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 Jysk-Fynsk Mesterskab, 4. spilledag, Frederikshavn, 8. februar: Flottenheimerz Plus: 3.-

plads. Siden kåret som mester pga. aflysning af resten af sæsonen.  

 Esbjerg Open, 21.-23. februar: OCC-spillere på tre hold. Flottenheimerz: 8.-plads. Scan-

dilicious: 17.-plads. Team Sølvsten med Lone fra OCC: 19.-plads.  

 Dame-DM, Hvidovre, 28. februar-1. marts: Team Odense/Tårnby ladies med Janni, Dor-

the og Helle fra OCC: Bronzemedaljetagere blandt de tre deltagende hold. 

 Herre-DM, Hvidovre, 28. februar-1. marts: Team Fy’mar med Jens og Mikkel fra OCC: 

Tredjeplads blandt de tre hold i pulje A og dermed ikke avancement til finalespil. 

 Vinder af klubbens Høj Hat 2019-2020: Lone Tordrup. 

 Juleafslutning, 19. december: 1.-plads: Daniel. 2.-plads: John. 3.-plads: Martin S. A. Trø-

stepræmie: Janni. 


