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byder	velkommen	til	OKSon	Park	



Dagens	kamp	

 Så kan vi igen byde på Albaniserie fodbold her på Østerbæksvej og 
i dag står det på lokalopgør, når vores naboer fra OB kommer på 
besøg.  
 
Der resterer blot 4 spillerunder inden sæsonen er forbi og den enlige 
oprykker til Danmarksserien er fundet. OKS har bragt sig i en 
position, hvor vi er et mulehår foran de nærmeste konkurrenter og 
dermed selv kan afgøre vores egen skæbne og det er i sig selv 
positivt.  
 
Første step i fire trins raketten er som nævnt i dag mod OB. Og selv 
om vi intet tager for givet, er der nok ingen tvivl om at 3 point til de 
rød / hvidstribede er bydende nødvendigt, hvis forhåbningerne om 
oprykning skal tages seriøst.  
 
Vi har ofte spillet tætte kampe mod holdet fra Ådalen, der trænes af 
Søren Peder Jørgensen. OB har været bundhold hele sæsonen og 
var i vinter ude for en åreladning af spillere, der søgte mod andre 
klubber. Søren har dog fået samlet et nyt hold, der kæmper 
forbilledligt og ikke har opgivet ævred i kampene selvom 
nedrykningen nok allerede er en realitet. Faktisk har holdet her i 
foråret fået flere overraskende point, hvor det i hvert fald springer i 
øjnene at holdet har spillet uafgjort mod Morud og også har taget en 
meriterende 2 – 1 sejr over Marstal der spiller med i toppen af 
rækken.  
 
OKS kommer ind til opgøret med 4 – 0 sejren over Næsby i 
bagagen. Træner teamet står overfor positive problemer med at 
udtage de 14 mand til weekendens opgør idet flere er klar igen efter 
skader og senest er topscorer Anders Kolind tilbage i træning efter 
sin studietur til Afrika. Det bliver spændende at se hvilke 14 spillere 
der er udtaget.  
 
Således er der lagt op til lokalopgør mod OB og tilbage blot at ønske 
spillere, ledere, dommere, sponsorer samt ikke mindst tilskuere 
velkommen med håb om en fair og velspillet kamp! 
 



 24 forældre- & ungetrænere i klubben har tilmeldt sig DBU’s C1 
kursus i OKS. Vi er meget glade og tilfredse med at vi på mindre end 
en uge kan melde alle pladser optaget til DBU. 
  
Helt i tråd med vores projekt “Det fede fodboldmiljø” får vi blandt 
andet på den måde, løftet niveauet på banen til glæde for spillere- 
såvel som forældre uanset årgange og niveau. Deltagerne på kurset 
spænder helt fra U6 til og med U12. På U13-U15 har vi allerede 
uddannede trænere. 
  
-“Vi er super glade og tilfredse med den dedikation vores 
engageret frivillige viser OKS - ved at tage yderligere timer ud af 
deres stramme kalender, for klubben og medlemmernes 
skyld” udtaler Ungdomsudvikler Philip Frikke-Schmidt. 
  
DBU C1-træner er første trin i den UEFA godkendte C-
træneruddannelse målrettet børne- og ungdomstrænere.  
  
Kurset løber over 2 aftener samt en online del of bliver afviklet i 
klubhuset den 5/6 & 11/6. 
 
Billede: Ungdomsudvikler Philip Frikke-Schmidt 
 

 

Gode	nyheder	fra	ungdomsudvikleren	



AS	–	Stilling	og	rundens	kampe	



Billeder	&	Nyt	
	

Serie 1 holdet har bragt sig i en position, hvor de på 4. pladsen lurer på om 
nogen af de 3 foranliggende hold får gummiben i forhold til de 2 
oprykningspladser til Albaniserien.  

Billede 1: Jesper Bonde scorer i sejren over det daværende tophold, Aarup. 

Billede 2: Cheftræner Ronny Schwarts (helt til højre) og assistenttræner 
Jesper A Olesen (stående) står i spidsen for Serie 1 holdet. 

 

 

 
 



HOLDOPSTILLING		

 
Træner:   Rene B Lindharth 
Trænerassistent:  Allan B Jensen 
Målmandstræner: Kim Galla Madsen 
Holdledere:  Bo Oxlund – Brian Skaarup 
Massør:   Lars Gjersing 
 

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 Fahlèn 
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 P Jørgensen 
Ass. Træner: Mikkel Andreasen 
Holdleder:  Jesper Christiansen 
Teamleder:  Rasmus Nicklas Olesen 
 
 

1. Casper Månnson 
2. Christian Kildegaard 
3. Christian Nielsen 
4. Emil Hørluck Hansen 
5. Jacob Frilund 
6. Jonas Madsen 
7. Kazim Emin Altunas 
8. Mathias Larsen 
9. Mathias Hegner Nymann Andersen 
10. Rasmus Kroman 
11. Rasmus Spanggaard-Larsen 
12. Rune Poulsen 
13. Steffen Sylvester Boserup 
14. Søren Malmstrøm Kroman 

 
Dagens dommertrio: 
 
Med fløjte:  Lucas Eriksen 
Med flag:  Lucas Gejbøl 
Med flag:  Kim Hansen 
Udvikler:  Kent Bøgelund   
 

Næste kamp: Fredag d. 31/5 kl. 18:30  
SSV Højfyn vs OKS  

 
Læs referat af kampen på Facebook og 

www.OKS.dk  
 
 

 

	


