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Velkommen	på	OKSon	Park	

	
	



Dagens	kamp	

Så kan vi igen byde velkommen til fodbold her på OKSon Park og 
i dag spiller vi efterårsturneringens sidste kamp. Dagens 
modstander er er Svendborg F.B.  
 
Den sydfynske traditionsklub er efter en del år med økonomiske 
problemer på vej tilbage på fodboldkortet. Der er lavet 
samarbejde med Oure Skolerne i forsøget få at få Sydfyn tilbage 
til divisionsfodbold. Svendborgs 1. hold spiller i DS og således er 
det klubbens 2. hold der gæster OKSon Park i dag. Holdet er 
meget ungt og trænes af Søren Dag og Kenneth Lynge. De 
hvidblusede lagde forrygende ud i sæsonen, men har på det 
seneste mistet pusten lidt og indkasseret en del nederlag. Sådan 
er det ofte med unge hold og især når man er afhængig af skader 
og afbud på klubbens DS hold. Der er i hvertfald ingen tvivl om at 
der er masser af talenter i det fynske og OKS skal være oppe på 
tæerne for at tage sejren her til eftermiddag. 
 
OKS kommer ind til dagens kamp med vores første nederlag i 
bagagen. Kampen på Ærø mod Marstal var tæt, men 
marginalerne var med hjemmeholdet. Træner Rene Hansen 
melder om en god træningsuge og om et hold der tørster efter at 
vinde igen. Netop en sejr er da også bydende nødvendig, hvis vi 
vil overvintre på rækkens førsteplads. Der skal nemlig ikke være 
den mindste tvivl om, at OKS går efter den enlige 
oprykningsplads til Danmarksserien, når vi kommer frem til 
sommeren 2019.  
 
OKS truppen vil gerne takke de trofaste tilskuere her på 
Danmarks hyggeligste stadion for støtten i efterårets kampe og 
håber vi kan betale tilbage med en sejr over Svendborg F.B.  
 
Således er der lagt op til kamp og tilbage er blot at byde 
velkommen til Svendborgs spillere og ledere, dagens dommertrio, 
sponsorer samt ikke mindst vores tilskuere med håb om en fair 
og velspillet kamp. 



En flot sæson går på hæld. 
 
Vi er nået november, bladene falder og den første sne har ramt 
landet. Det er tydelige tegn på, at en FLOT fodboldsæson 
nærmer sig sin afslutning. 
 
Vi er i OKS meget stolte over den udvikling klubben er inde i. 
Vores senior afdeling blomstrer med 6 seniorhold og vi er 
dermed repræsenteret i alle DBU Fyns rækker. Øverst placeret 
er Albaniserieholdet med helt i toppen af rækken og 
forhåbentlig godt på vej i Danmarksserien. Det vil vi gerne.   
 
I vores store ungdomsafdeling er der vild grøde. Over 50 
trænere og ledere holder styr på de mange unge spirer. Vi tog i 
sommer hul på den nye strategi ”Det fede fodboldmiljø for alle” 
og hyrede 3 kompetente konsulenter til at rulle den plan ud 
bestyrelsen havde besluttet. Det handler kort fortalt om, at alle 
skal have samme muligheder uanset niveau. Kompetente 
trænere, gode forhold, masser af oplevelser og muligheden for 
at udvikle sig. Vores pigeafdeling er et kapitel for sig. Her 
arbejder gode kræfter intenst på at styrke den del af klubben. 
Meget spændende. 
 
Vores anlæg udvikler sig også løbende i positiv retning og 
senest har vi, ligesom på bane 1, monteret en stor LED skærm 
ved kunstgræsbanen. En skærm som fungerer som både som 
måltavle og som præsentation af vore mange sponsorer der 
ønsker deres budskaber frem. Som en lille appetitvækker til 1. 
kamp i det nye år vil bane 1 byde på endnu en spændende 
nyhed. Glæd jer!  
 
Med disse ord, tak for trofast støtte i sæsonen, vi glæder os 
allerede nu til at byde jer velkommen i det nye år. 
 
 
/Klavs Larsen 

 
 

Formanden	har	ordet	



AS	–	Stilling	og	rundens	kampe	



Referat	af	bestyrelsesmøde	af	1.	oktober	
	

Dagsorden blev behandlet således:  

1) Gennemgang af referat fra seneste bestyrelsesmøde 
• MJ gennemgik referat som efterfølgende blev godkendt  
2) Nyt fra Inspektøren + Vores Anlæg 
• Der er bygget nyt depotrum/-skur ved siden af indgangen 
• Der bliver desuden etableret en ny ’sluse’ ved indgangen. Dette gøres 

blandt andet for at stoppe for at cykler medtages på anlægget. Flere 
cykelstativer foran OKS etableres i samarbejde med Odense Kommune i 
2019 

• Opsætning af ny LED-måltavle ved kunstgræsbanen afsluttes i uge 45 
• Den gamle måltavle fra stadion er klar til opsætning på Bane 2 
• Der er problemer omkring dræn/kloak ved fodbold-fitness området – PM 

undersøger nærmere 
• Kunstgræsbanen repareres snarest – skal undersøges nærmere om der 

evt. kan skaffes ekstern finansiering til dybderensning af banen 
• SPARK-projektet er stort set klar til endelig afslutning – klubben afholder 

arrangement for alle involverede omkring projektet ved endelig afslutning 
• Vinterbane-plan iværksættes i starten af november 
• Diverse muligheder for etablering af ny tribune ved boldcontaineren 

undersøges p.t. 
• Drøftelse af problemer med snavs i omklædningsrum 
• Drøftelse af ’Lukkevagt’ for klubhuset  
3) Nyt fra diverse udvalg 
• Der er stor interesse for at spille pigefodbold i OKS – der ventes 

udvidelse af antallet af pigehold  
4) Det fede fodboldmiljø for alle i OKS 
• Projektet er kommet godt i gang – men der skal fortsat arbejdes med de 

forskellige principper og løbende afklares praktiske spørgsmål blandt 
trænere og i bestyrelsen 

• OKS har modtaget økonomisk støtte til projektet fra DIF´s Foreningspulje  
4) Økonomi 
• RD gennemgik budgetopfølgning – økonomien er fortsat ’stram men 

fornuftig’  
5) Bordet rundt + Evt 
• Albani-fonden som har støttet etablering af nye LED-måltavler inviteres til 

indvielse i uge 45 
• Der er lavet aftale med Krisecentret på Rødegårdsvej så børn i centret 

kan spille fodbold i OKS 
  
Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes mandag den 7. november 2018, 
kl. 16.30  

 



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:  Søren Dag 
Træner:  Kenneth Lynge 
Holdleder:  Henrik Rasmussen  
 
 

1. Andre Hansen 
2. Christian Jørgensen 
3. Frederik Nellemann 
4. Jonas Leth 
5. Jonathan Rolskov 
6. Kasper Hviid 
7. Kujtim Rexha 
8. Marcus Sørensen 
9. Mikkel Nielsen 
10. Morten Radoor 
11. Nicklas Risager 
12. Peter Larsen 
13. Tobias Truelsen 
14. Jens Eriksen 

 
 
Dagens dommertrio: 
 
Med fløjte:  Emir Jusubasic 
Med flag:  Sebastian Røhling 
Med flag:  Jonathan Tornhøj Nielsen 
Udvikler:   
 

Næste kamp: 31/3 Nr. Aaby vs OKS 
 

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

 
 

 


