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Danmarksserien	2019-20	
Lørdag	d.	7.	september	kl.	15.00	

	
	

VELKOMMEN	TIL	
OKSON	PARK	

	
	



  

Dagens	kamp	

 For	anden	weekend	i	streg	kan	vi	byde	på	Danmarksserie	
fodbold	her	på	OKSon	Park	og	denne	gang	er	det	til	lokalopgør,	
når	TPI	slår	vejen	forbi	Østerbæksvej	og	besøger	Danmarks	
hyggeligste	stadion	i	OKSon	Park.	
	
	TPI	trænes	af	rutinerede	Ole	Stangerup,	der	har	en	stor	og	
dygtig	trup	til	sin	rådighed.	Som	nedrykkere	fra	2.	division	har	
holdet	masser	af	rutine	og	råstyrke	og	med	et	2.	hold	i	
Albaniserien	er	bredden	i	truppen	bestemt	også	til	stede.	De	
hvidblusede	fra	det	vestlige	Odense	fik	ikke	den	ønskede	start	på	
livet	som	Danmarksserie	klub	idet	holdet	efter	de	første	5	–	6	
spillerunder	lå	under	nedrykningsstregen.	I	den	seneste	måneds	
tid	har	holdet	dog	fundet	melodien	og	er	efter	en	del	sejre	
kravlet	op	i	tabellen,	hvor	de	nu	er	placeret	som	nr.	5.	Der	er	som	
nævnt	mange	dygtige	spillere	i	TPI	truppen,	men	vi	vælger	at	
pege	på	anfører	Michael	Broni	som	en	dygtig	midtbaneprofil	og	
på	den	formstærke	angriber	Patrick	Rasmussen	som	spillere	
som	publikum	og	OKS	holdet	skal	holde	et	ekstra	vågent	øje	med.	
	
	OKS	kom	endelig	på	pointtavlen	igen	i	sidste	weekends	opgør		
mod	Kolding	Boldklub.	Resultatet	blev	0	–	0	men	objektivt	set	
burde	vi	have	taget	sejren,	men	det	var	som	så	ofte	før	i	dette	
efterår	stolpe	ud	for	OKSerne.	Kampen	viste	at	der	stadig	er	
masser	af	humør	og	fight	i	holdet	og	holdet	kommer	tættere	og	
tættere	på	den	forløsende	sejr,	der	ligger	og	lurer	i	nærmeste	
fremtid.	Lad	os	se	om	det	ikke	bliver	i	dag	sejren	kommer	og	vi	
dermed	gentager	sejren	fra	den	omvendte	kamp	i	august	måned	
på	TPIs	bane,	hvor	vi	sejrede	1	–	3	efter	en	helstøbt	indsats.	
	
	Med	disse	ord	bydes	der	velkommen	til	spillere,	ledere,	
dommere,	frivillige,	sponsorer	samt	ikke	mindst	til	dagens	
tilskuere	med	håb	om	en	fair	og	velspillet	kamp!	
 
  



 

 DBU-FYN	har	nu	offentliggjort	de	3	nominerede	klubber	til	at	blive	
årets	fynske	børne-	&	ungdomsklub	og	OKS	er	blandt	de	3	udvalgte	
klubber,	der	har	chancen	for	at	vinde	den	prestigefyldte	pris.	De	2	
øvrige	klubber	er	Krarup/Espe	Fodbold	og	Haarby	Boldklub	

Prisen	går	til	en	klub,	der	gør	en	stor	indsats	for	at	skabe	et	
attraktivt	og	velfungerende	børne-	og	ungdomsmiljø.	Såvel	store	
som	mindre	klubber	kan	komme	i	spil	til	prisen,	og	de	tre	
nominerede	er	udvalgte	på	baggrund	af	en	indstillingsrunde,	hvor	
alle	har	kunne	bringe	deres	kandidat	i	spil.	

Vinderen	kåres	ved	årets	FYNSK	FODBOLD	AWARD	der	afvikles	i	
Otterup	hallerne	den	25.	oktober.	

DBU	Fyns	indstilling	lyder	

	
OKS	

	”Odense-klubben	arbejder	målrettet	med	at	styrke	børne-	og	
ungdomsmiljøet	i	klubben,	hvor	man	bl.a.	har	indført	”Det	fede	fodboldmiljø	
for	alle”	med	fokus	på,	at	alle	medlemmer	har	lige	vilkår	og	muligheder	
uanset	niveau.	Det	arbejder	har	man	ansat	en	ungdomsudvikler	til,	som	bl.a.	
har	til	opgave	at	støtte	trænerne	med	at	rulle	de	nye	principper	ud.	Generelt	
arbejder	klubben	meget	med	at	understøtte	og	udvikle	deres	trænere,	
hvoraf	25	af	dem	har	været	på	C1-trænerkursus	i	år	som	led	i	et	forløb	med	
en	DBU	Fyn	Trænerrådgiver.	Klubbens	ungdomsafdeling	tæller	hele	58	
trænere/ledere,	fordi	man	ønsker	at	leve	op	til	DBU's	anbefaling	om	maks.	8	
spillere	pr.	træner.	Klubbens	ungdomsafdeling	er	stor,	og	specielt	på	
pigesiden	har	klubben	sat	hårdt	ind	med	et	langt	sejt	træk.	Det	har	betydet	
en	stor	stigning	i	antallet	af	piger	i	klubben,	som	nu	tæller	omkring	70	
spillere,	hvoraf	de	ca.	50	er	kommet	til	inden	for	det	seneste	år.	Også	på	
drengesiden	er	klubben	stærkt	kørende	med	ca.	360	aktive	medlemmer	og	
hold	i	alle	aldersgrupper	-	fra	de	mindste	til	og	med	U19.	Med	start	i	
efteråret	tilbyder	klubben	som	noget	nyt	også	Esport.Der	bliver	fuld	fart	på	
i	uge	39,	hvor	mange	af	klubbens	dygtige	hold	spiller	på	hjemmebane”	

OKS	nomineret	som	årets	børne	og	ungdomsklub		



 
 Stor villighed til at dygtiggøre sig  
  
 Som et led i klubbens trænerrådgiverforløber, har vi afviklet DBU’s C2 
trænerkursus. 
12 af klubbens børne- og ungdomstrænere gennemførte C2 kurset og 
kan nu kalde sig, DBU C2 trænere. På begge kursusdage var spillere fra 
U11, U12 & U13 medier - og altså velvillige forsøgskaniner for 
trænerne. 
  

 Trænerrådgiver, Jan Knudsen afviklede over 2 dage, DBU’s 14 timers 
kursus hvor indholdet var viden omkring:	
 

* - Involvering af træningsressourcer 
* - ATK – Aldersrelateret Trænings Koncept 
* - Børn og unges udvikling 
* - Træningsøvelser – Øvelsesgeneratoren 
* - Træningsformer – organisering 
* - Trænerkompetencer – viden om træning af den specifikke 
aldersgruppe 
* - Det gode fodboldmiljø – træning og kamp 
  
 Henover 2019 har klubben nu fået uddannet mere 25, C1 trænere og 
altså nu 12, C2 trænere. Tilmed har og  -vi 5 trænere som, påbegynder

JDet kan vi godt være stolte af  – afslutter B1 inden juleferien  
  
 “Klubbens økonomiske investering i uddannelse, er super godt givet 
ud, ift. at løfte det sportslige niveau for alle klubbens medlemmer - 
helt i tråd med “det fede fodboldmiljø for alle” og bestyrelsens 
samlede ambition for klubbens udvikling”, udtaler ungdomsudvikler 
Philip Frikke-Schmidt. Philip siger endvidere, at klubben sætter enorm 
stor pris på den tid og interesse de frivillige lægger i at dygtiggøre sig - 
til glæde for klubbens mange børne- og ungdomsmedlemmer. 
 

Det	sker	på	OKSon	Park	i	uge	39		12	nye	C2	trænere	uddannet	i	OKS	!	



 
 OKS`	Old	Boys	afdeling	havde	søndag	i	sidste	weekend	to	
hold	i	kamp	om	Fynsmesterskabet	i	henholdsvis	+45	år	og	+50	år	
rækkerne	i	OB70	turneringen.	Begge	hold	var	kvalificeret	efter	at	
have	vundet	deres	kredse	suverænt.	 
	For	begge	hold	gjaldt	det	først	en	semifinale	over	2	x	30	minutter.	
Efterfølgende	enten	finale	eller	bronzekamp,	der	også	blev	spillet	
over	2	x	30	minutter,	så	det	var	hård	kost	for	de	gamle	drenge.	
	Holdet	på	+45	år	spillede	i	semifinalen	mod	Veflinge/Morud	og	
vandt	med	3	–	0.	I	finalen	var	modstanderen	Nr.	Lyndelse/Søby	og	
her	viste	OKSerne	for	alvor	klassen,	da	det	blev	til	en	sejr	på	hele		
5	–	0.	Dermed	var	Fynsmesterskabet	i	hus.	

	
	Holdet	i	+50	år	mødte	i	semifinalen	Aarup	Boldklub	og	spillede	1	–	
1.	Desværre	tabte	vi	i	straffesparkskonkurrence.	Ligeledes	
sparkede	holdet	fra	11	meterpletten	i	kampen	om	3.	–	4.	pladsen	og	
tabte	igen.	Det	blev	således	til	en	4.	plads.	
	OKS	Old	Boys	er	stolte	af	begge	hold	og	ønsker	begge	tillykke	med	
kredsmesterskabet	samt	deltagelsen	i	Fynsmesterskabet. 
 

Næste	kamp:		
Danmarksserien	lørdag	d.	27/10	kl.	13.00		

	
OTTERUP	vs.	OKS			

	
Læs	referat	af	kampen	på	Facebook		

og	www.OKS.dk		
	

Støt	OKS	når	du	tanker	hos	OK		Succes	i	old	boys	afdelingen	



	
	Vi	har	indgået	en	sponsoraftale	med	OK,	så	du	kan	støtte	OKS,	hver	
gang	du	tanker.	Og	vigtigst	af	alt,	det	koster	dig	ikke	ekstra	at	støtte	
klubben	–	OK	betaler	hele	beløbet.	

	Du	støtter	vores	klub	med	5	øre/liter	–	uanset	om	du	bestiller	et	
OK	Benzinkort	eller	betaler	med	dit	Dankort	i	OK’s	Tank	&	betal-
app.	Når	du	har	tanket	500	liter,	får	klubben	en	ekstra	bonus	på	200	
kr.		

	Bestil	et	OK	Benzinkort	på	www.ok.dk/lokalsporten.	Hvis	du	
vælger	at	tanke	med	OK-appen,	så	finder	du	den	i	App	Store	eller	
Google	Play.	
	Har	du	allerede	et	OK	Benzinkort?	Så	ring	til	OK	på	70	10	20	33	og	
fortæl	dem,	at	du	gerne	vil	støtte	Odense	Kammeraternes	
Sportsklub	OKS	nu.	Og	så	sørger	de	for	at	ændre	det.	

Ekstra	støtte	til	din	klub	med	OK	Mobil	og	OK	El	
	
	Har	du	et	OK	Benzinkort	kan	du	fordoble	støtten	til	din	klub.	Vælg	
en	af	OK’s	Mobil-pakker,	så	støtter	du	klubben	med	ekstra	5	øre	pr.	
liter,	du	tanker.	Du	kan	se	alle	OK’s	mobilpakker	
på	www.ok.dk/mobil	-		
	
	Du	kan	også	fordoble	støtten,	hvis	du	vælger	at	få	el	fra	OK.	Så	
støtter	du	med	5	øre	ekstra	pr.	liter,	hver	gang	du	tanker.	Det	er	
nemt	og	hurtigt	at	skifte	elselskab.	Bare	ring	til	OK	på	70	10	22	33,	
så	sørger	de	for	det	hele.		

 
 

Støt	OKS	når	du	tanker	hos	OK	



 
 
Navn:   Lasse Lerbæk Grønholt 
 
Fødselsdag:   20. januar 1998 
Trøjenr.:   20 
Position:   Angriber / kant 
Barndomsklub:  Gislev, FC Midtfyn, OB (U19) 
Tidligere klubber:  OB, OKS 
Yndlingsspiller:  Ronaldinho 
Favoritklubber: Brøndby, Manchester United 
 
Forventninger til kampen vs. TPI:  
 
- ” Hele truppen er 100% indstillet på at vi skal have point. Vi går 
selvfølgelig efter alle 3, men vi må også konstatere at TPI er i god form 
i øjeblikket og måske viser det sig at vi skal være glade for det ene 
point. Men vi har i hvert fald bevist at vi kan spille lige op med dem, da 
vi jo vandt 3 – 1 da vi mødte dem på deres bane. Det bliver 
spændende!” 
 
-” I forhold til min egen indsats tror jeg Rene og holdkammeraterne 
forventer at jeg arbejder hårdt for holdet. At jeg laver dybdeløb og 
udfordrer TPI forsvaret i èn mod èn 
dueller og at jeg bruger min fart til 
at skabe farlige situationer når vi 
angriber. Jeg håber også at jeg kan 
bidrage med en assist eller helst få 
scoret et mål. Det kunne være fedt”   

 

 

 

 

Dagens	DS	spiller	



 
Der	har	ofte	været	noget	at	juble	over	på	OKS'on	Park,		
Her	er	nogle	glade	tilbageblik,	mon	Palle	har	fået	åbnet	
champagnen.		
	
Ellers	der	på	billederne	mange	kendte	
ansigter	Hanse,	Johan,	Carsten,	Roald	med	flere.	
	
Mange	af	dem	har	heldigvis	stadig	deres	gang	her	på	OKS.	

 

 
 

  

Mai’s	historiske	klumme	

	
HUSK:	Bankospil	i	Smedenes	hus		

hver	torsdag	kl.	19.00		
	

OG	
	

PUBQUIZ	hver	d.	1.	onsdag	i	måneden	kl.	20.00	i	
klubhuset		

	
	

	



 

 

 

NYT	OKS	E-SPORT	

	

DS	–	Stilling	og	rundens	kampe	



HOLDOPSTILLING		

Træner:		 	 Rene	B	Lindharth	
Trænerassistent:		 Allan	B	Jensen	
Målmandstræner:	 Kim	Galla	Madsen	
Angrebstræner:	 Jan	Lindqvist	
Holdledere:			 Bo	Oxlund	–	Brian	Skaarup	
Massør:		 	 Anders	Fløe	Andersen	
	
	
1. Adam	Pedersen	 	 Eurodan-Huse	
2. Anders	Lohmann	 	 Butik	Frederik	/	Beierholm	
3. Benjamin	Watson	 	 Lemvigh	Müller	
4. Jesper	Bonde	 	 Redtz	
5. Jeppe	Algaard	 	 Elteam	Sikring	
6. Christian	Wogensen	 	 Digital	Group	
7. Frederik	Klingenberg	 	 Elteam	Sikring	
8. Thomas	Johansen	 	 Butik	Frederik	
9. Anders	Kolind	 	 Foss	Europe	
10. Anis	Cengic	 	 Unidrain	
11. Christian	Klingenberg	 	 Ajour	Advokater	
12. Tim	Fahlen	 	 	 	
13. Mathias	Just	 	 Ajour	Advokater	
14. Christian	Høj	Nygaard	 	 Ajour	Advokater	
16. Jon	Sørensen	(målmand)	 Eksklusiv	Byg	
17. Nicolaj	Just	 	 Elteam	Sikring	
18. Jakob	Mønster	 	 	 	
19. Mats	Andersen	 	 Ajour	Advokater	
20. Lasse	Leerbek	Grønholt	Bet	25	
21. Jannik	Pedersen	 	 Ajour	Advokater	/	Tasfo	
22. Søren	Illsøe	 	 Eurodan	Huse	/	Home	
23. Mads	Mikkelsen	 	 Eksklusiv	Byg	
24. Emil	Stistrup	 	 Totalbanken	
25. Emil	B.	Pedersen	
26. Morten	Andersen		 	 Bet	25	
27. Niklas	Folke	
77. Kasper	Johansen				 	 Uponor	

	



 HOLDOPSTILLING		

[Skriv	et	citat	fra	
dokumentet,	eller	
gengiv	en	interessant	
pointe.	Du	kan	placere	
tekstboksen	et	hvilket	
som	helst	sted	i	
dokumentet.	Brug	
fanen	
Tekstboksværktøjer	til	
at	redigere	
formateringen	i	
tekstboksen	med	
uddraget.]	

Træner:	 	 Ole	Stangerup	
Ass.	Træner:		 Simon	Ditlevsen	
Holdleder:	 	 Peter	Vestergaard	Kristensen	
		
			1	 Lasse	Kristensen	(målmand)	
2	 Lasse	Rasmussen	
3	 Mads	Gydesen	
4	 Jakob	Jensen	
5	 Jonas	Ploug	Mikkelsen	
6	 Mads	Bertelsen	
7	 Michael	Broni	Jørgensen	(anfører)	
8	 Ali	El-haj	
9	 Peter	Plougmann	
10	 Rasmus	Skovgaard	
11	 Mads	Møllegaard	
12	 Daniel	Høj	
13	 Kasper	Emil	Hansen	
14	 Thomas	Broe	
15	 Jonas	Bredland	Orry	Bendtzen	
16	 Victor	Larsen	(målmand)	
17	 Oliver	Prytz	
18	 Patrick	Brøsted	Rasmussen	
20	 Kasper	Madsen	
21	 Tobias	Espersen	
22	 Magnus	Pedersen	
24	 Emil	Påske	
25	 Mathias	Kaae	Glintborg	(målmand)	

	
Dagens	dommertrio:	
	
Med	fløjte:		 Jacob	Beyer	Madsen	
Med	flag:		 Emir	Jusubasic	
Med	flag:		 Thomas	Drevs	 		
	 	

	
	

	

 

	


