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Albaniserien	2018-19	
Lørdag	d.	20.	oktober	kl.	13.00	

	
	

Velkommen	på	OKSon	Park	
Superlørdag	-	2	kampe	

	

	
Kl.	15.00	Serie	1	-	OKS	vs	BBB		



Dagens	kamp(e)		

Så kan vi igen byde velkommen til fodbold her på OKSon Park og 
denne lørdag har vi 2 kampe på programmet i direkte forlængelse af 
hinanden. Vi starter med hovedretten, der er opgøret i Albaniserien 
mod SSV Højfyn. Desserten er Serie 1 kampen, hvor BBB kommer på 
besøg. 
 
SSV Højfyn er i manges øjne OKS` hårdeste rival til at tage den enlige 
oprykningsplads til Danmarksserien, når vi kommer frem til juni måned. 
Det er da også et faktum at mange af spillerne fra dagens 
modstanderhold var med sidst klubben spillede i DS i sæsonen 2016 / 
2017. At SSV Højfyn har spillet i DS kan også ses på deres spil. Der 
spilles med stor fysisk og altid lige til grænsen af det tilladelige. Således 
måtte holdets anfører, Mark W Hansen, i sidste spillerundes kamp 
indkassere det røde kort og er dermed ikke med i dag, da han er i 
karantæne. Af profiler på holdet skal man naturligvis nævne de 2 
stærke offensive esser, Nick Hansen og Michael Sørensen, der spiller 
på hver sin kant, men også nytilkomne Nikolai Bølle har gode kvaliteter. 
Angriberen er kommet til fra Morud og nyder godt af de to førstnævntes 
åbenlyse kvaliteter. 
 
OKS kommer ind til dagens kamp som ubesejret og med sejre i de 
seneste 5 opgør. Vi scorer rigtig mange mål og samtidig må vi lette på 
hatten overfor vores defensiv, der blot har ladet 5 mål gå ind i de 10 
kampe der hidtil er spillet. De rød / hvidstribede vil med en sejr i dag for 
alvor sætte en streg under favoritværdigheden i årets Albaniserie og 
samtidig vil vi give SSV Højfyn en utrolig svær opgave med at komme 
tilbage i den absolutte oprykningskamp. Albaniseriekampen sparkes i 
gang kl. 13.00. 
 
OKS` serie 1 hold spiller i direkte forlængelse af AS kampen mod BBB. 
Træner Ronni Schwartz har bragt sit hold frem til en 3. plads i rækken. 
Ganske flot som oprykkere til Serie 1. I dag møder vi BBB, der før 
kampen er nr. 15 og har 5 point på kontoen. OKS vil med en sejr for 
alvor blande sig i topstriden. Serie 1 kampen sparkes i gang kl. 15.00.  
 
Tilbage blot at byde velkommen til dagens spillere, ledere, trænere, 
sponsorer samt ikke mindst dagens tilskuere med håb om 2 fair og 
velspillede kampe.     



Bestyrelsen i OKS samt ledelsen i Ungdomsafdelingen har igennem de 
seneste 1-2 år iagttaget nogle forskellige problemstillinger, som vi har 
drøftet klubbens samlede holdninger til og mulige løsninger på:  
 
• Forskellige hold i årgangene i OKS får meget forskellige træningstilbud 
• Vi har igennem nogle år set, at der nogle gange forsvinder store grupper 

af spillere – nogle gange ligefrem hele hold - væk fra klubben af mange 
forskellige årsager 

• Der er på flere af klubbens ungdomshold – specielt på mange 1. hold – 
efter bestyrelsens mening - kommet en uhensigtsmæssigt stor fokus på 
at selektere, vinde og skabe resultater i en tidlig alder 

• Vi ser nogle hold få relativt store træningsmængder i en tidlig alder 
• I OKS er alle spillere meget velkomne – det gælder både spillere fra 

klubbens eget lokalområde og spillere fra andre dele af Odense/Fyn. Vi 
finder det dog uhensigtsmæssigt for kontinuiteten i årgangene og det 
sammenhængende klubmiljø, hvis spillere bruger OKS som 
midlertidig  ’transitklub/springbræt’ i en ambition om at spille på højere 
niveau end hidtil, og dermed kun har en meget kort tidshorisont for deres 
tid i klubben før de rejser videre. 

• Det er blevet sværere at skabe en sammenhængende klub på tværs af 
hold, årgange og afdelinger 

• Det er blevet sværere at fastholde spillere på de ældste ungdomshold 
U15-U19 

• Trænere, ledere og forældre savner retning, og efterspørger at OKS 
bliver mere tydelige i forhold til klubbens holdninger, værdier, 
målsætninger og principper 
 

For at imødegå ovennævnte problemstillinger er bestyrelsen i OKS 
blevet enige om følgende grundlæggende principper for projektet ’Det 
fede fodboldmiljø for alle i OKS’, og det fremtidige arbejde i 
Ungdomsafdelingen: 
 
• Alle ungdomsmedlemmer i OKS skal have gode træningstilbud med 

kvalificerede trænere 
• Alle hold i en årgang træner sammen med ét fælles træner-team 
• Træningskvalitet, glæde, fællesskab og en legende tilgang til fodbold er 

vigtigere end resultater og store træningsmængder på kort sigt 
• Så mange spillere som muligt, i så lang tid som muligt – med så stor 

kvalitet som muligt 
• Gode oplevelser gennem fælles ture og arrangementer i hele årgangen 

opprioriteres	
Læs meget mere om projektet på www.oks.dk 

 

 

”Det	fede	fodboldmiljø	for	alle	i	OKS”	



AS	–	Stilling	og	rundens	øvrige	kampe	



U12	A	fuldender	sucesen	
	

I U12 årgangen er OKS meget dygtige. Hold 1 er lige rykket op i 
Platin rækken. Det bliver ikke bedre! Men også hold 2 gør det 
fremragende og de har lige vundet A rækken. Læs mere her. 
  
Vores stærke U12 drenge var mandag aften på besøg hos Marienlyst, til 
A-rækkens topkamp om 1. pladsen i pulje 2. Marienlyst skulle bruge en 
sejr for at indtage pladsen som 1’er i puljen, mens OKS som den 
øjeblikkelige 1’er blot skulle bruge et enkelt for at bevare føringen. 

Men OKS tog ikke til Marienlyst for at nøjes med 1 point – de var fuldt 
opsat på at nappe alle tre point, og det skulle gøres med vanlig 
spilleglæde og deres flotte kombinationsspil, mod et teknisk dygtig og godt 
spillende Marienlysthold. 

Og OKS lægger også bedst ud i kampen. En 1. halvleg hvor OKS har 
overvægten i spillet og med suverænt forsvarsspil får lukket af for 
Marienlysts hurtige spillere, der ikke rigtig kommer frem til de store 
chancer. Og de få afslutninger Marienlyst havde på mål, tog Victor i OKS’s 
mål sig sikkert af. 

Anderledes så det ud for OKS, de var noget skarpere og havde fået rettet 
sigtekornet ind. To scoringer af Matias Rasmussen i 1. halvleg og en fuldt 
fortjent pauseføring på 2-0. 

Anden halvleg kom Marienlyst noget mere med i kampen, hvor de 
lykkedes mere med deres fremragende sammenspil. Trætheden var 
begyndt at melde sig hos OKS, og Marienlyst fik trykket lagt højere på 
banen. Men takket være vores stærke og solide defensiv, havde de meget 
svært ved at finde plads til bryde igennem. Og hvis de endelig kom til 
afslutning, var Victor i OKS målet på plads med sin sikre indgriben. 

Trods ihærdige forsøg fra Marienlyst, var det OKS der reelt set lukkede 
kampen halvvejs i anden halvleg med en scoring af Frederik Høy. 3-0 var 
en realitet. 

I det sidste minut af anden halvleg lykkedes det dog for Marienlyst at 
bryde muren i OKS forsvaret. En enkelt scoring fik de sat ind, men mere 
blev det heller ikke til, før dommeren fløjtede kampen af. 

En flot sejr på 3-1 til OKS U12 A og dermed en flot, flot førsteplads i 
puljen. Og med de 3 point fører de nu med 4 point, og kan derfor ikke nås 
af de andre hold.  
 
Dermed vinder OKS U 12 Drenge A-rækken.	

 



HOLDOPSTILLING		

 
Træner:   Rene Hansen 
Trænerassistent:  Michael Nielsen 
Målmandstræner: Erik Lykke Sørensen 
Holdledere:  Bo Oxlund – Brian Skaarup 
Massør:   Sanad Sose 
 

1. Adam Pedersen (målmand) Eurodan-Huse 
2. Rune Dalsgaard  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.     
13. Mathias Just  Ajour Advokater 
14. Christian Høj Nygaard Ajour Advokater 
15.  
16. Jon Sørensen (målmand) Eksklusiv Byg 
17. Nicolaj Just  Elteam Sikring 
18.     
19. Mats Andersen  Ajour Advokater 
20. Lasse Leerbek Grønholt Bet 25 
21. Jannik Pedersen  Ajour Advokater / Tasfo 
22. Jeppe Grønborg  Eurodan Huse / Home 
23. Mads Mikkelsen  Eksklusiv Byg 
24. Emil Stistrup  Totalbanken 
25.  
26. Morten Andersen  Bet 25 
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:  John Hansen 
Træner:  Dennis Hjort 
Holdleder:  Michael Jensen  
 
 

1. Jonas Røn 
2. Andreas Marcussen 
3. Benjamin Hermansen 
4. David Jørgensen 
5. Espen Andersen 
6. Alexander Larsen 
7. Michael Sørensen 
8. Mikkel Halbro 
9. Nick W Hansen 
10. Nickls Hansen 
11. Nikolai Bølle 
12. Rachid Nabate 
13. Mikkel Hyldgaard 
14. Mads Hyldgaard 
15. Rasmus G Poulsen 

 
 
Dagens dommertrio: 
 
Med fløjte:  Rashid Taha 
Med flag:  Lucas Gejbøl 
Med flag:  Thomas Drevs 
Udvikler:   
 

Næste hjemmekamp: 3/11 kl. 13.00 vs S.f.B 
 

Læs referat af kampen på Facebook og 
www.OKS.dk  

 
 


