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byder	velkommen	til	OKSon	Park	



Dagens	kamp	

Albaniserien afvikler i denne runde midtuge kampe, hvor der 
spilles fuldt program. Således også her på OKSon Park, hvor 
formstærke Morud kommer på besøg. 
 
Morud, der hen over vinteren har fået ny cheftræner i Allan 
Pendagast, er efter et sløjt efterår i gang med en større 
redningsaktion for at blive i Albaniserien. Efter weekendens 
sejr over Marstal, en sejr der i sig selv indgyder respekt, er 
holdet nu for første gang i denne sæson over 
nedrykningsstregen. Så foreløbigt godt arbejde af den nye 
træner, der har et godt kollektiv krydret med gode profiler. Vi 
vælger her at pege på den mangeårige divisionsspiller, 
Christian Jensen, der i mange sæsoner spillede i Næsby. 
Christian er i øvrigt søn af den tidligere OKS divisionsspiller 
Jørgen Jensen. Ligeledes peger vi på Kristian Kaspersen, der 
er en dygtig offensivspiller. Kristian spillede således i OKS, da 
vi sidst var i Danmarksserien i sæsonen 2011/2012.  
 
OKS kommer ind til dagens kamp som nr. 1 i rækken. På trods 
af skuffelsen i sidste spillerunde, hvor vi førte 3 – 0 over 
Allesø, men måtte nøjes med det ene point, kan vi konstatere 
at vi er ubesejret i foråret. I dagens opgør går vi, som vi altid 
gør, entydigt efter alle 3 point, der vil hjælpe os med at lægge 
pres på de øvrige tophold i rækken. I de forudgående 5 kampe 
har vi scoret 23 mål og vi kan næsten garantere mål og 
underholdning på denne onsdag aften.    Vi kom desværre ud 
af Allesø kampen med et par skader, men vores trup er bred 
og det bliver spændende at se hvilke spillere trænerteamet, 
Rene Lindharth og Allan Jensen, har udtaget til opgøret.   
 
Med disse ord byder vi velkommen til spillere, ledere, 
dommere, sponsorer samt ikke mindst vores trofaste tilskuere 
med håb om en fair og velspillet kamp.    
  



OKS har her i starten af forårsturneringen måtte undvære Albaniseriens 
suveræne topscorer Anders Kolind. Årsagen skyldes at Anders, der er 
medicinstuderende, har været i Afrika for at arbejde på et lokalt hospital 
i Arusha og på et Masai hospital i junglen i Ngorongoro. Begge steder 
har han arbejdet i en måned.  

Efter de 2 måneders arbejde har Kolind og hans ven Rasmus været i 
Tanzania, hvor de skulle bestige Afrikas højeste bjerg Kilimanjaro. Det 
har selvfølgelig været en fantastisk oplevelse og Anders krydrede 
oplevelsen ved at lave en speciel hilsen til alle hjemme i OKS, da han 
på toppen af det enorme bjerg tog et billede med et specielt OKS flag.  

Anders beretter fra Tanzania  

-” Vi var et team på fire, to guider og så mig og min ven Rasmus 
(som jeg studerer med). Vi havde et følge af 7 porters der løftede 
telte, mad og vand og så havde vi også vores egen kok med.  
Vi var oppe på toppen onsdag d. 24. april klokken 6:30 om 
morgenen, og startede vores sidste trek opad kl. 00:00. Det var på 
femtedagen af vores trek. Vi kæmpede mod højdesygen, men holdt 
heldigvis alt mad og vand i os. Vi sov i sidste Camp med tre lag 
trøjer, tre lag på benene og to lag sovepose.  
Mine ben er ødelagt, jeg er en negl fattigere og en kæmpe 
oplevelse rigere.  
Toppen af Mount Kilimanjaro er 5.895 og vi havde 14. minusgrader 
og det var faktisk meget koldere, da vinden var bidende hård. ”  
Således historien om billedet af et OKS logo på toppen af Afrika. Vi 
takker Anders for billederne og for hans hilsen. Vi glæder os til at se 
ham tilbage på Østerbæksvej, når han vender hjem til Odense i maj 
måned og ønsker ham og Rasmus nogen gode sidste dage i Tanzania. 

 

OKS	og	Kolind	på	toppen	af	Kilimanjaro	



AS	–	Stilling	og	rundens	kampe	



Billeder	&	Nyt	
	
 

Weekendens kamp vs. Allesø endte med 1 point til begge 
mandskaber efter en underholdende kamp,dendte 3 – 3. Dermed er 
OKS stadig ubesejret i forårets kampe. På billedet fra kampen ses 
Frederik Klingenberg med bolden. I baggrunden følger Morten 
Andersen og Christian Wogensen med. 

 
OKS møder Fjordager i Pokalen 

Pokalturneringen er sparket i gang og 1. spillerunde er afviklet. OKS 
var oversidder i den første runde og dermed automatisk kvalificeret til 
2. spillerunde. 

Der er nu trukket lod og vi skal møde Fjordager I.F. i et lokalopgør på 
deres baner. 

Fjordager ligger placeret på 1. pladsen i Serie 1 og har dermed gode 
chancer for at spille sig op i Albaniserien, hvor OKS som bekendt  
begår sig til daglig. 

For nuværende er kampen sat til afvikling Onsdag d. 7. maj kl. 18.15. 
Du vil kunne læse optakt til kampen på oks.dk i dagene op til kampen. 
 



HOLDOPSTILLING		

 
Træner:   Rene B Lindharth 
Trænerassistent:  Allan B Jensen 
Målmandstræner: Kim Galla Madsen 
Holdleder:   Kasper Martinsen 
Massør:   Sanad Sose 
 

1. Adam Pedersen  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. Søren lsøe    
13. Mathias Just  Ajour Advokater 
14. Christian Høj Nygaard Ajour Advokater 
15. Philip Harbo 
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. Jeppe Grønborg  Eurodan Huse / Home 
23. Mads Mikkelsen  Eksklusiv Byg 
24. Emil Stistrup  Totalbanken 
25. Patrick Thomsen 
26. Morten Andersen   Bet 25 
27. Tim Fahlen 
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:  Allan Pendagast 
Ass. Træner: Leif Mortensen 
Holdleder:  Poul Sommer Thomsen  
 
 
 
 

1. Per Hansen 
2. Mads Thomsen 
3. Julian Martinsen 
4. Jeppe Hansen 
5. Christian H Jensen 
6. Sebastian Brems 
7. Jacob Thomsen 
8. Kristian Kaspersen 
9. Mads Boesen 
10. Anders E Pedersen 
11. Alexander Jørgensen 
12. Simon Taun Knudsen 
13. Emil Have Østergaard 
14. Jesper Pedersen 

 
Dagens dommertrio: 
 
Med fløjte:  Thomas Isen 
Med flag:  Ulrik Nam Knudsen 
Med flag:  Jonathan Tornhøj Nielsen   
 

Næste kamp: Lørdag d.4/5 kl. 15.00  
Bogense VS OKS  

 
Læs referat af kampen på Facebook og 

www.OKS.dk  
 
 

 

	


