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Formandens beretning for sæson 2018-2019 

 

Efter en veloverstået sæson 2018-2019 i Odense Curling Club er det nu tid til at aflægge beret-

ning. Jeg vil som de seneste år indlede med at fortælle om udviklingen og aktiviteterne i klub-

ben siden sidste generalforsamling, mens næstformanden efterfølgende gennemgår vore tur-

neringsdeltagelser i sæsonen.  

 

Ved generalforsamlingen mandag den 16. april 2018 fik bestyrelsen et nyt medlem i skikkelse 

af Kenneth Arndal og bestod således af seks personer. Konstitueringen blev fastholdt som de 

foregående år med Simon Bønløkke Pedersen som junioransvarlig, Dorthe Hansen som kasse-

rer, Helle Eeg Hansen som næstformand og Mikkel Juul Larsen som formand. Kenneth indgik 

sammen med Jonathan Kjær Harregaard som menigt medlem. Der har været holdt seks besty-

relsesmøder imellem de to generalforsamlinger. 

  

Undertegnede indtrådte op til Dansk Curling Forbunds generalforsamling søndag den 27. maj 

2018 i forbundets bestyrelse som repræsentant for klubberne i Region Syddanmark, som ud 

over OCC er Esbjerg Curling Klub og Curling Club Odin. Der blev også fundet repræsentanter 

til de to øvrige ledige regionspladser, så efter generalforsamlingen var DCuF’s bestyrelse fuld-

tallig med 10 medlemmer og mere slagkraftig end det ret kaotiske år forinden. OCC’s Jens Eeg 

Ellitsgaard er nu sekretær. Bestyrelsens arbejde kan følges via mødereferaterne, der nu kon-

sekvent offentliggøres på DCuF’s hjemmeside, samt via Facebook, der nu bruges meget aktivt 

til kommunikation med medlemmerne i DCuF og omverdenen. DCuF har stået med mange ud-

fordringer efter blandt andet frafald af støtten fra Team Danmark til eliten efter OL i Pyeong-

Chang i februar 2018. Et af de store mål har derfor været at få udarbejdet en ny elitestrategi, 

og i forlængelse af et velbesøgt inputmøde den 19. juni 2018, hvor Helle og Simon repræsen-

terede OCC, arbejdede en repræsentativt sammensat arbejdsgruppe hårdt på dette og kom 

frem til et oplæg, som kunne fremlægges på et dialogmøde i Gentofte den 14. april 2019, hvor 

de fleste klubber var repræsenteret. Heldigvis kunne der opnås bred opbakning til et udspil, 

der vil blive fremsat som forslag til vedtagelse på DCuF’s kommende generalforsamling søn-

dag den 19. maj 2019. På det positive og konstruktive dialogmøde kunne man også komme til 

enighed om andre vigtige emner, der skal til afstemning på generalforsamlingen, herunder 

forslag til ændring af DCuF’s vedtægter, så en kandidat til formandsposten skal indstilles på 

forhånd, og så kassereren vælges direkte af generalforsamlingen, samt forslag om en ændret 

kontingentstruktur, så der fremover betales 1000 kr. pr. stemme, en klub har i DCuF. 

  

Vi forberedte den nye sæson i klubben ved at sende Jonathan, Simon og Mikkel i gågaden i 

Odense lørdag den 25. august 2018 for at skabe opmærksomhed om klubben og sporten og 

også gerne forsøge at hverve nogle medlemmer. Vi medbragte det nye beachflag, som Jona-

than havde designet og fået fremstillet, der blev uddelt flyers, og det blev til en god snak med 

en del mennesker.  

  

Sæsonstarten fandt sted den følgende tirsdag, og her ventede der os lidt nye forhold i Hal 2 i 

Isstadion. Hjørnet med vor nedgang og indgang til isen og vore skabe var blevet ombygget, 
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idet der var etableret depotrum på tribunen hen over trappe og tilskuerpladser. Der var ryk-

ket noget rundt på vore skabe, og et af dem var sløjfet, uden at vi havde fået besked. Efterhån-

den løste det hele sig dog, skabene og vort udstyr fik permanente pladser, og der blev lavet en 

ny trappe. Vi har fået tildelt et af de nye depotrum, som dog er sammenhængende med de øv-

rige og dermed ikke umiddelbart særlig brugbart for os.  

  

Fortsat vedrørende rammerne i Ishal 2 fik vi i efteråret mulighed for at komme med ønsker til 

nye faciliteter eller renovering af eksisterende. OCC’s bestyrelse indgav ønsker om forbedrin-

ger på toiletterne på 1. sal, måtter for at begrænse mængden af skidt, der kommer ind i hallen 

og på isen, og bedre skiltning af den indgang, der bruges til blandt andre OCC. I forårets løb 

kom der døre til toiletterne med skilte, og ødelagt vask og spejl på herretoilettet blev udskif-

tet. Måtter var det ikke muligt at få udlagt. 

 

Der er i 2018 blevet arbejdet videre med planerne om en mere gennemgribende renovering af 

de nuværende klub- og omklædningsfaciliteter i Hal 2. Fra OCC’s side har vi støttet dette, 

selvom det jo ikke ville føre til curlingis i Isstadion, som med et endnu mere ambitiøst projekt 

tidligere havde været på tale. En stor fordel ved renoveringsprojektet var den planlagte etab-

lering af udkig til isen direkte fra opholds- og klubrum på 1. sal. Imidlertid kunne idrætspark-

leder Rune Bille ved et møde den 10. oktober 2018 meddele os og hallens øvrige brugere, at 

Odense Kommune ikke havde bevilget penge til renoveringsprojektet. Til gengæld var der ble-

vet bevilget 3 millioner kroner til etablering af nye bander i både Hal 1 og 2, hvilket er et 

fremtidigt krav fra Dansk Ishockey Union. Disse bander monteres her i sommerpausen 2019, 

og ved at være ude i god tid kan det forventelig gøres forholdsvis billigt, hvorved der kan være 

noget tilovers af de bevilgede 3 millioner kroner. Et restbeløb kan så eventuelt bruges på op-

sætning af en panserglasvæg på 1. sal ud mod isen i Hal 2 som en første etape af renoverings-

projektet. Der arbejdes videre med renoveringsplanerne, hvor der blandt andet er sendt en 

ansøgning til kommunens Bydelspulje. Bandeprojektet skulle i øvrigt være gennemført, så vi 

kan starte op med curling som normalt i den sidste uge af august. Vi har ønsket, at der bevares 

indgange der, hvor vore opbevaringskasser til sten er. 

  

Den foregående sæson havde jo budt på en god medlemsfremgang, hvor der fra forårssæso-

nen 2018 var kommet 8 nye medlemmer til og i forlængelse af vore mange åbent hus- og prø-

vearrangementer i OL-foråret var yderligere 19 (heraf 9 juniorer), der meldte sig ind for efter-

årssæsonen 2018. Disse ville vi jo mægtig gerne fastholde, og derfor arrangerede vi kort inde i 

sæsonen, torsdag den 20. september 2018, OL-aften, hvor vi fik besøg af fire af de fem danske 

kvindelige curlingspillere, der havde deltaget ved OL. 27 medlemmer, herunder mange af de 

nye, mødte frem og hørte pigernes spændende beretning om OL-deltagelsen og spillede med 

dem på vor udfordrende hockeyis efterfølgende. 

   

Tirsdag den 2. oktober 2018 holdt vi åbent hus, som vi havde gjort de foregående tre år, hvor 

arrangementet havde været en del af DCuF’s landsdækkende Curlingens Dag i uge 40. Denne 

gang var der dog ikke nogen central koordination, da DCuF’s udviklingskonsulent Lotte Bork 

Søbye havde været på barselsorlov i et år op til ugen. Vi annoncerede dog selv vor begivenhed 
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på klubbens Facebook-side og blandt venner mm., og der kom 30 gæster og dermed kun tre 

færre end året forinden. Gæsterne passede fint til fire baner, og syv klubmedlemmer agerede 

instruktører. Der var dermed også en bane til seks intromedlemmer, som var kommet igen i 

forlængelse af et tidligere gruppearrangement, og en til øvrige klubmedlemmer, der kunne 

træne sideløbende hermed. En af de 30 gæster meldte sig efterfølgende ind i klubben og del-

tog på det Curling Kick-Off-forløb, som vi igangsatte med start tirsdag den 23. oktober 2018. 

Dette forløb havde også god interesse fra mange af de nye, der var startet i forbindelse med 

OL, og der var således 12 tilmeldte. Forløbet blev primært forestået af Jonathan og var tilrette-

lagt over otte lektioner med én lektion hver anden tirsdag. Det var meget positivt med godt 

engagement og højt niveau. Mellem syv og 11 af de tilmeldte mødte op til lektionerne med et 

gennemsnit på 8,5 pr. gang. Det hele blev afsluttet med diplomoverrækkelse og kage efter den 

sidste lektion den 5. februar 2019. 

 

Angående Curling Kick-Off, som vi jo har god erfaring med her i OCC, er det i DCuF besluttet at 

gøre dette til et fælles forløb, så det udbydes sideløbende i alle de klubber, der har interesse 

for det. Der arbejdes på en central annoncering og tilmeldingsløsning med holdopstart i klub-

berne fra begyndelsen af den kommende sæson. Det er op til de enkelte klubber at beskrive 

det præcise indhold, som man ønsker at tilbyde. Med udviklingskonsulenten tilbage fra barsel 

er der nu ressourcer til at koordinere dette. Lotte har med interesse fulgt forløbene her i OCC 

og var blandt andet på besøg i forbindelse med et bestyrelsesmøde den 14. november 2018 

for at blive opdateret. DCuF arbejder også med mere målrettede og koordinerede juniortiltag i 

klubberne, og det er planen at udbyde en ny omgang 1-2-træner-kurser, ligesom det er lykke-

des at få World Curling Federation til at afholde et trænerkursus i Danmark i efteråret 2019 

som afprøvning af et nyt koncept. I den forgangne sæson blev der tillige afholdt et WCF-dom-

merkursus i Taarnby forud for dame-VM 2019 i Danmark. Kurset fandt sted den 6.-7. oktober 

2018, og for OCC deltog Helle. Der var fin interesse for det, idet 35 personer fra syv klubber 

deltog. 

  

VM for damer den 16.-24. marts 2019 var jo ubetinget den største curlingbegivenhed på 

dansk grund i sæsonen. Silkeborg Sportscenter lagde is til, og fra OCC’s side bidrog vi til arran-

gementet ved at stille med fem hjælpere (Helle, Jens og Linda Eeg Ellitsgaard, Lena Erbs og 

Mikkel). I forbindelse med åbningsceremonien lørdag den 16. marts repræsenterede Simon og 

Helle OCC ved en reception, hvor også Jens og Mikkel deltog som repræsentanter for DCuF’s 

bestyrelse. Helle, Jens og Mikkel var endvidere med i indmarchen som fane- og skiltebærere 

for holdene fra Tyskland og USA. Flere af klubbens øvrige medlemmer kom desuden på besøg 

i løbet af ugen og overværede dele af mesterskabet. Det var en stor oplevelse at være med til 

det hele, og det var et flot og vellykket arrangement af Silkeborg by og den lokale curlingklub 

samt naturligvis WCF og DCuF og alle de mange ildsjæle i disse organisationer. 

  

Herhjemme i Odense deltog vi i den traditionelle Sportslørdag den 19. januar 2019. Syv klub-

medlemmer fik som instruktører det hele til at glide, og der var tilpas besøg hos os. TV2 Fyn 

lavede et fint indslag på cirka 2½ minut med Jonathan med flere. Vi havde som vanlig to baner 
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i Hal 2 parallelt med skøjteløb i den anden del af hallen. Faktisk var der blevet lavet en overra-

skende fin is – noget der desværre langt fra altid har været tilfældet til vore træninger, hvor 

kvaliteten for det meste lader meget tilbage at ønske. Endog fik vi tirsdag den 13. november 

2018 vor træning og et introduktionsarrangement aflyst på grund af en fejl, der medførte et 

nedbrud af køleanlægget. Dette sker dog heldigvis meget sjældent, og ifølge Odense Idræts-

park arbejdes der på bedre procedurer for varsling til brugerne. 

  

Som i de tre foregående sæsoner var vi vært for en spilledag i Jysk-Fynsk Mesterskab. Den 

fandt sted lørdag den 1. december 2018 og forløb fint med tre kamprunder. Der var otte delta-

gende hold, heraf hele tre hjemmehold, nemlig det til lejligheden dannede Team Marcipangri-

sene samt fire turneringsdebutanter, der udgjorde holdet SDU Curling (E)Lite, foruden de for-

svarende mestre Team Flottenheimerz Plus. Alex Tordrup stod igen for at lave is sammen 

med Jonathan og Simon aftenen forinden og på dagen, og Idrætsparken var meget imødekom-

mende over for vore ønsker, så vi kunne opnå den bedste is, det er muligt at lave på så kort 

tid. Vi lånte Odense Skøjteklubs klubrum for at have god plads til alle gæsterne og havde også 

lånt to omklædningsrum.  

Ved mesterskabsturneringens afsluttende spilledag i Esbjerg den 30. marts 2019 deltog i øv-

rigt yderligere et hold fra OCC primært bestående af turneringsdebutanter, nemlig Stenbi-

derne. 

Op til sæsonstarten var Peter Brandt Andersen fra Silkeborg Curling Club, der også er nyt be-

styrelsesmedlem og næstformand i DCuF, kommet med i turneringsudvalget for Jysk-Fynsk 

Mesterskab, og han havde blandt andet bidraget ved at lave en flot plakat til annoncering af 

turneringen og etablere og opdatere en hjemmeside. Samme spilsystem som sidste sæson 

blev bibeholdt, men dog blev der udvidet til fem spilledage, da Frederikshavn Curling Club 

lagde hal til den 17. november 2018.  

 

Klubbens bestyrelse fik også i den forgangne sæson utrolig mange forespørgsler på introduk-

tionsarrangementer – trods prisstigningen på introduktionsmedlemskaberne to år i træk. 

Som sædvanlig kunne vi kun imødekomme en lille del af forespørgslerne. Fra bestyrelsens 

side vil vi gerne sige tak til de af klubbens medlemmer, der indvilgede i at instruere ved et el-

ler flere arrangementer. Det er rigtig godt for klubbens økonomi med de betalende introdukti-

onsmedlemmer, og det giver desuden mulighed for at hverve flere faste medlemmer. Der har 

igen i denne sæson været temmelig mange deltagere i introduktionsarrangementer, som er 

kommet igen efter deres aften med gruppeinstruktion.  

Angående kontingenter for de faste halv- og helårsmedlemmer vedtog generalforsamlingen 

sidste år også en mindre stigning. Til gengæld afskaffede vi forud for sæsonen egenbetalingen 

til arrangementer med forplejning, og pr. årsskiftet kunne vi desuden hæve de almindelige 

satser for tilskud til deltagelse i turneringer med cirka 30 %. Ydermere satte vi påskønnelsen 

for at instruere ved et introduktionsarrangement, det såkaldt ekstraordinære tilskud, op fra 

100 til 150 kr. 

  

Angående sponsorater fik vi i sæsonens løb et par interesserede henvendelser vedrørende 

vort tilbud om en pakkeløsning med en bandereklame i Hal 2 og et curlingarrangement for et 
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antal kolleger. En af disse førte til en aftale, og således har den lokale virksomhed Umbraco 

A/S i sæsonen været sponsor for klubben og haft en to meter lang bandereklame i hallen si-

den september 2018. Den 4. oktober 2018 var de 24 personer til det medfølgende arrange-

ment, og nogle fra virksomheden er kommet igen et par gange efterfølgende. Vi er rigtig glade 

for denne støtteaftale – og har plads til flere. 

Klubben er jo også med i Energi Fyns FynskSupport, hvorigennem man som el- og gaskunde 

kan støtte OCC med et beløb proportionalt med forbruget, uden at det koster ekstra for kun-

den. Frem til den 30. september 2018 kørte Energi Fyn en kampagne, hvor klubben fik en bo-

nus på 50 kr. for hver ny forbruger, der meldte sig til ordningen. Da vi modtog opgørelsen for 

det forgangne år sidst i februar 2019, kunne vi se, at tre havde tilmeldt sig i kampagneperio-

den, og at der dermed i alt modtages støtte fra ni elforbrugere. 

  

Med hensyn til udstyr har vi i sæsonens løb fået en ny stick, som Alex har afprøvet ret grun-

digt, og ligeledes hjemtaget nogle nye sæt af klubtøj. Delene i det hidtidige design af tøjet laves 

ikke længere, men det, vi har valgt som afløser, ligner det rigtig meget. Tøjet er steget lidt i 

pris i forhold til det tidligere, men klubben sælger det som samlet sæt med tryk til 700 kr. Som 

enkeltdele sælges det omtrent til indkøbsprisen, som er 300 kr. for henholdsvis jakken og 

sweatshirten og 250 kr. for henholdsvis bukserne og poloen. Vi arbejder endvidere sammen 

med de øvrige tre issportsklubber på at få fremstillet otte meter lange bannere som udsmyk-

ning i Hal 2. Som de fleste nok har set, har Odense Ishockey Klub allerede opsat deres i januar 

2019. OCC har sendt billedmateriale og designønsker til OSK, som har en designer, der har 

indvilget i at opsætte vort banner foruden OSK’s eget. Designet med bølgen bliver gennemgå-

ende i alle fire klubbers bannere, mens baggrundsfarverne bliver særegne for den enkelte 

klub. På OCC’s banner kommer et par gode fotografier, som Christian Bønløkke Pedersen tog 

ved Jysk-Fynsk-spilledagen her i Odense den 1. december 2018, og som nu også bruges som 

coverbillede på klubbens lukkede Facebook-gruppe.  

 

Jeg vil her imod slutningen give en kort opdatering om arbejdet med at etablere en curlinghal 

i Odense. Det drejer sig jo om et projekt sat i søen af Joel og Ian Ostrowski og Lasse Damm om 

at opføre en privat hal på sidstnævntes grund i det nordvestlige Odense. I projektgruppen er 

også en projektleder ved navn Lasse Havndrup Schmidt, mens undertegnede repræsenterer 

OCC. Gruppen har lavet grundig research blandt andet ved et lignende projekt, som er blevet 

realiseret i Zemst i Belgien, og har på den baggrund udarbejdet en solid projektbeskrivelse. De 

rette folk ved Odense Kommune, SIKO og andre lokale organisationer er blevet kontaktet og 

inddraget i dette meget seriøse projekt, der har vakt gehør de steder, hvor det er blevet præ-

senteret. I maj 2018 blev der taget direkte kontakt til By- og Kulturforvaltningen med præsen-

tation af idéen. Her lavede man en forespørgsel hos Byplankontoret, der så den påtænkte be-

liggenhed som problematisk. Arealet ligger i en såkaldt grøn-blå struktur, der skal friholdes 

for byudvikling, og der kunne sættes spørgsmålstegn ved infrastrukturen. En ny lokalplan 

ville derfor være påkrævet. Man skulle heller ikke forvente tilskud til anlæg af den størrelses-

orden fra kommunale puljer, og projektet ville derfor skulle på budgettet til behandling i byrå-

det i september. Undertegnede tog derefter kontakt til by- og kulturrådmand Jane Jegind for 
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at afsøge mulighederne for en ændring af lokalplangrundlaget og for kommunal medfinansie-

ring. Et møde med rådmanden og fritidschef Martin Petersen kom i stand den 22. august 

2018. I dette deltog vi alle fem fra projektgruppen, hvor vi blandt andet fremlagde 203 ind-

samlede støtteunderskrifter. Rådmanden var meget positiv og mente, at det var et godt pro-

jekt med privat initiativ og hovedfinansiering, og at den nødvendige lokalplanændring kunne 

være mulig, men processen ville tage et år. Der blev aftalt et foretræde for By- og Kulturudval-

get, hvor vi kunne fremhæve de rigtige argumenter for placeringen og en mindre medfinansie-

ring fra Odense Kommune, som burde kunne findes ved budgetforhandlingerne i 2019. Pro-

jektgruppen udarbejdede en tilpasset version af projektoplægget og opsatte en fin præsenta-

tion, og et foretræde blev berammet til den 30. oktober 2018. Formand for SIKO Henrik 

Schmidt og Handicaprådets formand Birthe Malling bakkede meget op og kom med gode in-

put til oplægget. Ved foretrædet på i alt 10 minutter fremlagde vi projektet og besvarede ud-

valgsmedlemmernes spørgsmål. I forbindelse med foretrædet blev sagen også kendt via medi-

erne, hvor P4 Fyn og TV2 Fyn fattede interesse for den og ofrede god sendetid og spalteplads. 

Jane Jegind omtalte projektet positivt, og der blev efterfølgende taget kontakt til flere af politi-

kerne i udvalget for en uddybende snak og for eventuelt at invitere dem en tur ud til det på-

tænkte opførelsessted.  

Efter i lang tid herefter ikke at have hørt noget om sagen, rykkede vi midt i februar 2019 for 

en opfølgning. Da fik vi oplyst, at sagen havde været behandlet i By- og Kulturudvalget alle-

rede den 11. november 2018 med det udfald, at udvalget på baggrund af et notat fra Byplan-

kontoret ikke kunne anbefale den ønskede placering af hallen. Efter dette skuffende svar har 

projektgruppen tygget på sagen og overvejet hvilke muligheder, der nu kan være. Det er ble-

vet besluttet at opgive placeringen på Pederstrupvej 100, men ikke projektet som sådan, og i 

øjeblikke forfølges to spor, som involverer henholdsvis en placering i Nordfyns Kommune el-

ler en alternativ placering anvist af Odense Kommune. Der kan erhverves grunde til en over-

kommelig pris i Odense, og en placering tættere på byen vil være god for brugerne. Der bliver 

meldt ind inden den 1. maj 2019, at vi ønsker projektet på listen over anlægsønsker i Odense 

Kommune, og sideløbende føres der dialog med Nordfyns Kommune. 

 

Klubbens årsregnskab for 2018, som fremlægges om lidt, udviser et overskud på 23.638 kr. En 

betydelig del af dette relativt store overskud skyldes Umbracos bandereklamesponsorat, som 

der ikke var budgetteret med. Bestyrelsen anser resultatet som særdeles tilfredsstillende. 

Klubbens egenkapital var ved regnskabsårets udgang 229.480 kr. inklusive anlægsaktiver i 

form af sten til 100.000 kr.  

  

Vi indberettede et medlemstal for 2018 på 45 til Centralt ForeningsRegister. De indberettede 

er de medlemmer, der har betalt kontingent for mindst tre måneder i kalenderåret 2018. Af 

de 45 er der tale om 36 seniorer og 9 juniorer, og tallet repræsenterer en fremgang fra 2017 

på 16, herunder alle de 9 juniorer. For juniorerne og øvrige medlemmer op til 25 år kan der 

opnås kommunalt tilskud. Det er medlemmerne i det forudgående år, der ligger til grund for 

tilskudsudbetalingen, så her i 2019 kan vi se frem til et meget pænt beløb, mens vi i 2018 fik 

336 kr. i aktivitetstilskud til de to medlemmer, der var under 25 år i 2017. 
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Af introduktionsmedlemmer havde vi i 2018 147 fordelt på 103 i første halvår og 44 i andet. I 

første halvår af 2019 er det blevet til 82 introduktionsmedlemmer. 

 

Afslutningsvis vil jeg kort nævne de interne arrangementer, vi har haft i løbet af det forgangne 

år. Lørdag den 7. juli 2018 havde vi en rigtig fornøjelig sommerfest hos Linda og Jens i Rørby. 

Torsdag den 29. november 2018 var vi 12 til julehygge med gløgg, æbleskiver og oppyntning i 

klubrummet efter træning – 11 spillede med på isen. Juleafslutningen fandt sted torsdag den 

20. december 2018 og havde 14 deltagere, som spillede miniturnering i discolys og sluttede af 

med præmieoverrækkelse og hyggelig spisning i klubrummet. 13 medlemmer deltog i sæson-

afslutningen torsdag den 28. marts 2019, hvor der også blev afviklet en lille turnering og af-

sluttet med fællesspisning. Det var som sædvanlig Dorthe og Helle, som stod for disse arran-

gementer i klubben. Det er nu netop Helle, der vil fortælle om, hvordan det gik i de sidst-

nævnte to interne turneringer såvel som i sæsonens Høj Hat-turnering og de eksterne turne-

ringer, som spillere fra OCC har deltaget i i sæsonen. 

 

Turneringer og resultater sæson 2018-2019 ved næstformand Helle Eeg Hansen: 

 Savona Cup, Prag, Tjekkiet, 18.-20. maj: Hold med Helle fra OCC: Hyggelig weekend, 

men få sejre. 

 International Summer Curling Tournament, Cortina, Italien, 14.-17. juni: Hold med Jens 

fra OCC. 

 Aarhus Cup, 17.-19. august: Flottenheimerz: 3.-plads. 

 Jysk-Fynsk Mesterskab, 1. spilledag, Vojens, 22. september: Flottenheimerz Plus: 2.-

plads. 

 Junior-DM, Esbjerg, 6.-7. oktober: Hold med Thor og Oscar fra OCC: To sejre = bronze-

medalje. 

 Odin Cup, Vojens, 27.-28. oktober: Flottenheimerz Mix: Turneringssejr. 

 Tårnby Cup, 2.-4. november: Flottenheimerz Plus: 7.-plads. Scandilicious: Vinder af fe-

sten ...  

 Jysk-Fynsk Mesterskab, 2. spilledag, Frederikshavn, 17. november: Flottenheimerz 

Plus: Dagsvinder.  

 Jysk-Fynsk Mesterskab, 3. spilledag, Odense, 1. december: Marcipangrisene: 2.-plads. 

Flottenheimerz Plus: 4.-plads. SDU Curling (E)Lite: 6.-plads. 

 Jysk-Fynsk Mesterskab, 4. spilledag, Aarhus, 5. januar: Flottenheimerz Plus: 4.-plads. 

Marcipangrisene: 7.-plads.  

 Dame-DM, Hvidovre, 18.-20. januar: 1 hold fra OCC: Gik ikke videre til mellemrunden. 

 Esbjerg Open, 22.-24. februar: OCC-spillere på fem hold. Svutterne: 7.-plads. Flottenhei-

merz: 19.-plads. Scandilicious: 21.-plads. Tøsepigerne og Signe: 22.-plads. Irrelevant 

Dudes: 24.-plads. 

 Mix-DM, Tårnby, 29.-31. marts: Hold med Helle fra OCC: Gik ikke videre til slutspillet. 

 Jysk-Fynsk Mesterskab, 5. spilledag, Esbjerg, 30. marts: Stenbiderne: 6.-plads. Flotten-

heimerz Plus: 4.-plads på spilledagen og vinder af sølvmedaljer. 
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 Silkeborg Open, 5.-7. april: Scandilicious: 9.-plads. Flottenheimerz G.o.H.: 13.-plads. 

Jens’ Angels 2.0: 15.-plads.  

 Vinder af klubbens Høj Hat 2018-2019: Mikkel Juul Larsen. 

 Juleafslutning, 20. december: 1.-plads: Simon. 2.-plads: Alex. 3.-plads: Lena. Trøstepræ-

mie: Lone. 

 Sæsonafslutning, 28. marts: 1.-plads: Jonathan. 2.-plads: Sofie. 3.-plads: Lena. Trøste-

præmie: Lone.  

 


