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Dagens kamp
Det spidser til. Det må være overskriften til dagens opgør, der er sidste
kamp på hjemmebane og næstsidste i alt. Der hentydes naturligvis til
topstriden i kampen om oprykning, hvor OKS for nuværende ligger lunt
placeret. Dagens modstander er Marstal I.F.
Marstal er altid en svær modstander. Holdet fra Ærø er et stærkt
kollektiv, der står sammen og fighter for hinanden og ikke mindst
klubben entuitastiske supportere. De hvidblusede Ærø spillere er
således de eneste der hidtil har besjret OKS i indeværende sæson, så
der er ingen tvivl om at anfører Rune Bove og hans holdkammerater
bliver en svær nød at knække for OKSerne. Marstal trænes af brødrene
Ole og Per Juel, der er i gang med deres 10. sæson i spidsen for
holdet, der i deres storhedstid var helt op i Danmarksserien.
Konditionerne for OKS inden de 2 sidste kampe er glasklare. Vi kan
selv sikre oprykningen med 4 point i de 2 næste kampe (Marstal og
Svendborg). Så vil det være ligegyldigt om Allesø vinder deres kampe.
Vær opmærksom på, at Allesø er bedre i de indbyrdes opgør mod OKS
og skulle holdene slutte med samme pointantal bliver det
nordfynboerne, der løber med oprykningen. I øvrigt HAR Allesø afviklet
deres kamp lørdag eftermidag, men efter dagens program er gået i
trykken! Teoretisk har Bogense også en mulighed for oprykning.
OKS kommer ind til kampen med sidste spillerundes 2 – 0 sejr over
Højfyn i bagagen. Ligeledes var vi tirsdag aften i kamp i
pokalturneringen, hvor vi besejrede ØB med 6 – 1 og dermed er vi
videre til 4. runde. Der er et par skader i truppen, men vi kommer med
et stærkt hold i dag, der er klar til at gå efter de 3 point. Topscorer
Anders Kolind er også tilbage i truppen efter at have fået sin
forårsdebut i kampen vs. Højfyn. Spændende om rækkens topscorer får
scoret her på OKSon Park også.
Således er der lagt op til endnu et spændende brag af en kamp her på
OKSon Park, hvor underholdningen altid er i top.
Vi byder velkommen til spillere, ledere, dommere, sponsorer samt ikke
mindst tilskuere med håb om en fair og velspillet kamp.

Mindeord for Jens Henningsen
OKS har mistet en ildsjæl af de store, idet tidligere Formand, Jens Henningsen er gået bort, blot 55 år. Henrik
Pedersen, der selv er mangeårig leder i OKS og som også kendte Jens privat og via arbejdslivet har skrevet et
mindeord for Jens.
En sand OKSer og en god ven er her ikke mere.
Min ven, samtalepartner og trænerkollega Jens Henningsen, er død.
Jeg lærte Jens at kende, da jeg som forælder til et par drenge begyndte at komme regelmæssigt i OKS. Da havde han
allerede været i klubben i mange år som træner for de bedste ungdomshold. Samtidigt arbejdede vi begge på
Rosengårdskolen, hvor vi senere havde mange samtaler og diskussioner om netop vores fælles interesse for fodbold.
Jens havde en fortid som træner i Arsenal og Spartak Moskva og talte i øvrigt et glimrende russisk – uden at jeg
forstod noget af det.. Han vidste noget om fodbold - ligesom han var meget vidende om mange af de lande, hvor han
både i sin yngre dage og her det sidste halve år arbejdede som rejseleder. Han brillerede ofte med sin viden om sprog,
geografi og kultur, men det var nu fodbold, vi talte mest om.
Jens og jeg opdagede hurtigt, at vi begge brændte for de svage –både på jobbet og ikke mindst på fodboldbanen. Det
var vigtigt for os, at vi både havde bredden og eliten med, når sol og vind skulle fordeles. F.eks. integrerede Jens et par
drenge fra specialafdelingen fra skolen på drengeholdet. Ofte har disse børn svært ved at indgå i holdspil, men det
lykkedes, fordi Jens ville det! Han brugte gerne ekstra tid på, at det skulle lykkes. Sådan var han i alle sammenhænge.
Hvis han satte sig noget for, så kæmpede han for at få det igennem og investerede den energi det krævede. Samtidig
var han meget bevidst om, at eliten skulle dyrkes, men uden at det gik ud over bredden - og omvendt.
Vores samtaler bevægede sig vidt omkring, og vi havde til tider nogle vilde visioner om, hvilken rolle OKS skulle spille
som fodboldklub og som lokalt kraftcenter i Odense C og M. Da vores visioner var mest højtravende, var der bl.a. nyt
klubhus, op til flere kunstgræsbaner og en underjordisk hal på tegnebrættet. Vi lod os ikke begrænse af
jantelovstanker, men gik all in. Nogle fede år, hvor alt kunne lade sig gøre. Vi kom ned på jorden igen og de store ideer
blev på tegnebrættet, men vi fortrød aldrig, at vi tænkte stort. De store tanker kastede trods alt en kunstgræsbane af
sig, selv om vejen derhen blev lidt bumpet. Ligeså visionerne om at OKS skulle være områdets klub. Bl.a. stod Jens bag
flere breddeprojekter sammen med de lokale skoler, der var en af årsagerne til, at områdets børn valgte OKS som
deres klub. I hans tid som ungdomsformand og medlem af bestyrelsen var Jens med til at opbygge en af Fyns største
ungdomsafdelinger, der i flere årgange matchede de bedste klubber i landet.
Senere tog han også teten som formand for hele klubben, hvor han med sine ideer og holdninger satte sit præg på hele
klubben. En af de større begivenheder for ham var, da vi mødte Esbjerg i pokalen i 2011. Kampen blev kategoriseret
som en højrisikokamp på højde med FCK-Brøndby, hvilket medførte en masse ekstra udfordringer.
Jens var både socialarbejder og politiker og han var ikke bange for at stå alene med sin mening. Indimellem gav det
nogle verbale øretæver og modvind. Der var dog aldrig tvivl for Jens om, at han var og blev OKSer. Han vendte aldrig
klubben ryggen på trods af modstand og tabte kampe. Han tog en pause og vendte så stærkt tilbage med oprejst
pande og ny energi.
For nogle år siden tog jeg en pause fra foreningsarbejdet, mens Jens fortsatte med at træne piger, U6 og ikke mindst
var han med til at lave ”Fodbold for sjov” i sommerferien for de yngste spillere. Vi mødtes dog jævnligt til en god snak
ved banden, når vi så 1. Senior i kamp.
Sidste år skiftede Jens spor og blev rejseleder som i hans unge dage. På grund af det nye job stoppede Jens helt som
træner i januar måned i år. Jobbet krævede meget tid og rejseaktivitet og som altid gik han all in på de vigtige ting.
Jeg mødte Jens sidste gang for en måneds tid siden en dejlig solskinsdag i gågaden. Altid positiv og energisk og med
nye oplevelser i bagagen. Et godt minde.For et par dage siden fik jeg så den triste besked om, at hans liv brat stoppede
her i weekenden. Alt for tidligt og meningsløst.
Ved sin død efterlader Jens sin elskede datter, Andrea og hendes mor, Charlotte. Mine tanker går til dem begge i denne
svære tid. Jens, jeg kommer til at savne dig og vores snakke om vilde visioner. Æret være dit minde.

AS – Stilling og rundens kampe

Billeder & Nyt
Tirsdag aften spillede OKS pokalkamp mod ØB og vandt med 6 – 1. Dermed
er vi kvalificeret til 4. runde, hvor vi møder B1913. Nedenstående er der et par
billeder fra ØB kampen.
Anders Kolind scorer til 1 – 0 på hovedstød.

Målmand Jon Sørensen havde godt styr på ØB spillerne.

HOLDOPSTILLING

Træner:
Trænerassistent:
Målmandstræner:
Holdledere:
Massør:

Rene B Lindharth
Allan B Jensen
Kim Galla Madsen
Bo Oxlund – Brian Skaarup
Lars Gjersing

1. Adam Pedersen
2. Rune Dalsgaard
3. Benjamin Watson
4. Jesper Bonde
5. Jeppe Algaard
6. Christian Wogensen
7. Frederik Klingenberg
8. Thomas Johansen
9. Anders Kolind
10. Anis Cengic
11. Christian Klingenberg
12. Søren lsøe
13. Mathias Just
14. Christian Høj Nygaard
15. Philip Harbo
16. Jon Sørensen (målmand)
17. Nicolaj Just
18. Jakob Mønster
19. Mats Andersen
20. Lasse Leerbek Grønholt
21. Jannik Pedersen
22. Jeppe Grønborg
23. Mads Mikkelsen
24. Emil Stistrup
25. Patrick Thomsen
26. Morten Andersen
27. Tim Fahlèn
77. Kasper Johansen

Eurodan-Huse
Butik Frederik / Beierholm
Lemvigh Müller
Redtz
Elteam Sikring
Digital Group
Elteam Sikring
Butik Frederik
Foss Europe
Unidrain
Ajour Advokater
Ajour Advokater
Ajour Advokater
Eksklusiv Byg
Elteam Sikring
Ajour Advokater
Bet 25
Ajour Advokater / Tasfo
Eurodan Huse / Home
Eksklusiv Byg
Totalbanken
Bet 25
Uponor

HOLDOPSTILLING

Træner:
Ass. Træner:
Holdleder:

Ole Juel
Per Juel
Jesper Christiansen
1. Peter Sylvestersen
2. Anders Boye Larsen
3. Christian Helmann
4. Rune Bove
5. Emil Kildegaard
6. Flemming Haugegaard
7. Johan Jonge
8. Jonas Kisby
9. Magnus Grydehøj
10. Mathias Fleischer
11. Mikkel Rasmussen
12. Nicolai Grødehøj
13. Mikkel Rasmussen
14. Tobias Holm

Dagens dommertrio:
Med fløjte: Frank Von Staffeldt Beck
Med flag: Lucas Gejbøl
Med flag: Mark Rosenkjær

Næste kamp:
Sydbankpokalen på tirsdag d. 18/6 kl. 18:15:
OKS (AS) vs B1913 (DS)
Læs referat af kampen på Facebook og
www.OKS.dk

