
Fokus på talenter  
og breddearbejde  
går hånd i hånd
Erfarne mænd i spidsen for nyt tiltag

Af Niels Christensen 
nic@hsfo.dk

Odder IGF Fodbold sætter fokus 
på talentarbejde men det vil ikke 
ske på bekostning af breddearbej-
det.

- Det er vigtigt at fastslå fra star-
ten, at breddeeidræt og det sociale 
er det vigtigste, men vi vil give 
vore bedste spillere mulighed for 
at udvikle sig bedst muligt, siger 
Svend Erik Nielsen, der er leder i 
styregruppen for det nye projekt, 
der hedder Odder IGF semi-elite.

Til at stå i spidsen for arbejds-
gruppen, der har ansvaret for at 
få gennemført projektet, har klub-
ben lavet aftale med Kenneth Kris-
tensen, der har solid erfaring fra 
andre klubber som AGF, TMG og 
Brabrand, men også er kendt i Od-
der som en dynamisk og dygtig 
formand for basketball-afdelingen.

- Vi har mange dygtige trænere 
på de forskellige årgange. Vi vil 
sikre, at der bliver arbejdet mere 
systematisk efter de samme prin-
cipper på de forskellige årgange. 
Og i første omgang er det primært 
årgangene U12-U15, vi vil rette op-
mærksomheden mod, siger Ken-
neth Kristensen. 

Senere vil man også inddrage 
U10 og på sigt også årgangene 
U17-U19.

Kenneth Kristensen fortæller, at 
der er lavet retningslinjer for, hvad 
der forventes, at man træner på de 
forskellige årgange.

Sammenhæng sikres
- Målet er at sikre en sammenhæng 
i klubben, der gør, at spillerne får 
en naturlig udvikling i færdighe-
der og forståelse for fodbold i takt 
med, at de bliver ældre, siger Ken-
neth Kristensen.

I fremtiden bliver der også lagt 
mere vægt på, at der skal være et 
tættere samarbejde mellem årgan-
gene for at sikre sammenhæng i 
træning, men også at kunne ud-
nytte de forskellige erfaringer fra 
de enkelte årgange.

- Jeg vil ikke lægge skjul på, at vi 
ønsker at blive bedre til at holde på 
de gode spillere, siger Svend Erik 
Nielsen. Han ved godt, at de aller-
bedste naturligt søger til AGF, Hor-
sens eller andre af de klubber, der 
ligger i toppen af dansk fodbold.

- Det er også rigtigt, at nogle skal 
prøve det af. For andre vil det rig-
tige være at udvikle sig i Odder og 

så se, hvor langt det kan bære, si-
ger Svend Erik Nielsen.

Han så gerne at endnu flere af 
de Odder-spillere, der i en periode 
spiller i Aarhus eller andre steder, 
finder det naturligt at vende til-
bage til Odder for at spille fodbold.

- Vi har set flere spillere, der efter 
en periode er kommet tilbage. Vi 
så gerne flere, der gør det.

Talentcenter
Et nyt tiltag for klubbens talenter 
bliver nogle særlige fredagssam-
linger under navnet talentcenter.

- Det er et ekstra tilbud til de 
bedste spillere i årgangene. I efter-
året vil der være 10 træninger fre-

dag eftermiddag for de udvalgte i 
årgangene U13 til og med U19, for-
tæller Kenneth Kristensen.

På sigt er det planen, at tilbuddet 
skal gælde spillere helt ned til U10.

- Vi ønsker at have et varieret til-
bud af trænere til disse samlinger. 
Det kan være trænere udefra, men 
det kan også være spillere fra klub-
bens eget divisionshold, fortæller 
Kenneth Kristensen.

Svend Erik Nielsen siger, at det 
er vigtigt at understrege, at sats-
ningen her er langsigtet.

- Klubbens ledelse er indstillet 
på, at det er noget, man vil, og at 
det ikke noget kortsigtet. Det er 
det lange seje træk, der skal give 
resultater.

Det er en langsigtet satsning på ungdomsarbejdet, som Kenneth Kristensen og Svend 
Erik Nielsen er med til at sparke i gang.  FOTO: MARTIN RAVN

Af Torkild Kjeldager Sørensen 
torkild045@gmail.com

- Sørg nu for ikke at oversatse 
økonomisk. Sådan siger Al-
lan Pedersen, forhenværende 
mangeårig fodbold-journalist 
på Ekstra Bladet. Han har fulgt 
fodbolden I Odder gennem 
mange år og bidrog til Odder 
IGF’s 100 års jubilæumsskrift i 
1999 med flere artikler om Od-
der IGF Fodbold. Han kommen-
terer den 114 årige gamle klubs 
præstationer i foråret 2013 såle-
des:

- Tre oprykninger på senior-
plan er en utrolig flot præstati-
on, fordi man hermed formår at 
udvikle såvel top som bredde. 
Og når man ser dette i sammen-
hæng med den udvikling og det 
arbejde, der sker på ungdoms-
fronten, må man tage hatten af 
for den lederskare, der står bag 
det hele i Odder IGF-fodbold. 
Her arbejder man med tiden - 
ikke mod tiden. Derfor har man 
så mange aktive medlemmer, 
og det samme billede håber jeg, 
man ser i fremtiden.

Allan Pedersen perspektive-
rer Odders medgang med den 

generelle situation på fodbold-
fronten med et “wakeup call”:

- Og bare lige et opråb i denne 
sportslige medgangstid - sørg nu 
for ikke at oversatse økonomisk, 
når det handler om 2. divisions-
tilværelsen. Odder har altid væ-
ret og skal fortsat først og frem-
mest have sin styrke i bredden.

Triple I serierækkerne sker 
ikke så ofte. Den lille midtjyske 
klub, Lemming IF, syntes åben-
bart ikke, at Odder IGF Fodbold 
skulle være eneste klub med en 
TRIPLE i dette forår. Den lille 
midtjyske klub sikrede et per-
fekt forår med tre oprykninger 
fra serie 6, serie 5 og serie 2.

Og fodboldhistorien har en 
lokal pendant i 1981. Her var 
det Hou og Omegns Idrætsfor-
ening, der rykkede op med tre 
seriehold. Klubbens Triple be-
stod i oprykninger fra serie 6, 
serie 5 og serie 3. Iøvrigt med 
velkendt person som træner 
nemlig Odder IGF’s nuværende 
seniorchef Frank Pedersen. Han 
trænede dengang de to bedste 
hold med hjælp fra to hold-
ledere. Det succesrige 3. hold 
blev dengang trænet af Thomas 
Eskerod.

Triple er en flot 
præstation, men 
pas nu på Odder

Allan Pedersen advarer:
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FaktaboksOdder IGF Fodbold  
– Drømme og virkelighed

Kunstgræs 
skal løfte  
fodboldens 
fremtid

Piger er bedst til bold - og sammenhold
Facebook hjælper  
fodboldkvinderne

Af Peter Lindberg Christensen 
plst@mail.dk

Er det virkelighed eller en drøm alle de man-
ge positive ting, klubben har oplevet den 
seneste tid. Jeg vil blot nævne følgende - En 
nyvunden status som 2. divisionsklub, 3 op-
rykninger for de 3 bedste herreseniorhold og 
4 ungdomshold i mesterrækken, samtidig 
med at vi har bevaret vores position som en 
af DBU Jyllands største klubber. Det er præ-
stationer, hvor jeg bliver nødt til at knibe mig 
selv i armen. 

Men samtidig kan jeg konstatere – joh 
den er god nok - Odder IGF Fodbold har 
i 2013 formået at placere Odder Kommu-
ne på det historiske landkort, hvilket ikke 
mindst skyldes oprykningen til 2. division. 
En præstation, som klubben i vores 114 års 
historie aldrig tidligere har formået.

Præstationen er med til at skabe en enorm 
glæde i hele klubben, og det er da også fanta-
stisk og er samtidig med til at forstærke op-
levelsen af et stort fælleskab i hele klubben.

Tilbage i tiden
For at sætte årets præstationer lidt i relief 
vil jeg tillade mig at gå tilbage i tiden. Nær-
mere bestemt vinteren 1993, da klubbens 
dengang nyvalgte ungdomsformand Bent 
Villumsen og undertegnede deltog i et mål-
sætningskursus i Gaurslund ved Vejle. Det 

mest spektakulære ved kurset var paradok-
salt nok turen hjem. For det var her, vi to 
unge herrer udvekslede alle vores drømme 
og ideer for klubbens kommende 20 års vir-
ke. Hvis jeg skal være ærlig, tror jeg ikke, 
at hverken Bent eller jeg havde en forestil-
ling om, at den succes og glæde vi ople-
ver i klubben her ved indgangen til sæson 
2013/2014, ville overgå vores forhåbninger 
og drømme dengang tilbage i 1993.

Succeshistorien er da også kun opnået 
ved, at bestyrelsen har arbejdet med klare 
mål for klubbens udvikling frem til i dag. 
Efter bilturen i 1993 kom vedtagelsen af 
klubbens målsætninger i 1995. Klubben 
fulgte op i 1999 med et 100 års jubilæum og 
skabte handlingsplanen; ”Odder IGF Fod-
bold mod 2005.” Niveauet blev fastholdt, i 
2005 så klubbens ”Organisation- og strate-
giplan” dagens lys, og i 2010 blev fokus ret-
tet mod klubbens visionsplan ”Odder IGF 
mod 2015.”

Det kan ikke påskønnes nok, hvor meget 
klubbens mange frivillige ledere har bidra-
get til at skabe dette fundament i klubben. 
Gennem alle årene har de været uundvær-
lige bidragsydere til den succes og udvik-
ling, som er ført ud i klubben gennem træ-
ning, kampe og mange sociale aktiviteter.

Fremtiden
Fælleskabet bliver helt sikkert udfordret i 
fremtiden, og med den vækst, klubben op-
lever, bliver der endnu mere behov for, at 
vi står sammen og rekrutterer endnu flere 
frivillige. Men med den energi og konstruk-
tive holdninger mange af vores frivillige 
bidrager med, tror jeg også på, at det kan 
lykkes.

Fremtiden bliver også en udfordring for 

Odder Kommune, for den skal være med 
til at skabe rammerne for de mange spillere 
i alle aldre, og vi er da også overbeviste om, 
at klubbens gode samarbejde med Odder 
Kommune vil fortsætte i årene fremover.

Odder IGF Fodbold er også begunstiget 
af, at erhvervslivet i Odder Kommune bak-
ker så flot op om vores klub, og uden denne 
store opbakning år efter år kunne vi ikke 
fastholde det høje aktivitetsniveau, der dag 
efter dag udspiller sig på Spektrum Park. 
Men opbakningen er også nødvendig, hvis 
vi skal være i stand til at indfri fremtidens 
udfordringer.

Et af elementerne i omtalte visionsplan 
er etablering af en kunstgræsbane på Spek-
trum Park, som bestyrelsen har lagt en 
klar strategi for. Da kunstgræsbanen om-
tales andetsteds i tema avisen, vil jeg ikke 
komme nærmere ind på dette emne i mit 
indlæg udover at sige, at hele bestyrelsen 
har en stærk tro på, at vintertræningen i 
2014/2015 foregår på kunstgræs.

Glæde og oplevelser for  
1167 medlemmer
Glæden og oplevelserne præger også klub-
bens mere end 60 breddehold. På trods af 
en generel faldende tendens på seniorni-
veau, er Odder IGF Fodbold til den kom-
mende sæson i stand til at mønstre hele 5 
seniorherrehold samt et dameseniorhold, 
hvilket må siges at være yderst positivt.

Vores tro på fremtiden bliver også bestyr-
ket af det store og dygtige arbejde, som bli-
ver præsteret i klubbens ungdomsafdeling. 
Det er lige fra vores U13 Drenge og videre 
op i U14, U15, U17 og U19, hvor talentmas-
sen spirer i fuldt flor, og hvor der nu sættes 
yderligere kræfter ind ved etableringen af 

vores semitalentcenter. 
I pigeungdom, som omhand-

ler U13, U15 og U18, er resultatet 
af et mangeårigt og ihærdigt ar-
bejde også ved at bære frugt, 
og har været med til at 
skabe en god og positiv 
udvikling.

Endelig har bør-
nefodbolden fra de 
yngste i U5 til de 
ældste i U12 al-
drig været så stor 
og præget af så 
mange spillere, 
som den er nu, 
og vi kan der-
for glædeligt 
konstatere, at 
der er masser af 
liv på banerne ved Spek-
trum Park.

De mange personlige 
tilkendegivelser og opbak-
ning fra flere steder vidner 
generelt om, at vi kan nå 
nye højder med klubben. 
Som formand har jeg derfor 
et håb og et ønske om, at hele 
byens befolkning vil bakke op 
om klubbens mange aktiviteter 
således, at det vil lykkes os at bli-
ve i 2. division og få etableret den 
kunstgræsbane, vi så brændende 
ønsker os.
Som formand for Odder IGF Fod-
bold ønsker jeg hermed alle en 
rigtig god sæson 2013/2014.

Odder IGF Fodbold – Formand
Peter Lindberg Christensen

Det har aldrig gået bedre for klubben. Før-
steholdet er rykket op i 2. division, og klub-
ben har over 1050 aktive fodboldspillere. 
Derfor vil klubben fremtidssikre sig med 
en kunstgræsbane. 

Allerede i maj gik OIGF Fodbold i gang 
med at samle penge ind til banen.

- Vi har haft to hårde vintre, og det har 
kostet. Vores Danmarksseriehold har f.eks. 
trænet op mod et par gange om ugen i 
Bjerre i år. Det har både kostet tid og penge, 
omkring 30.000 kr., siger formand Peter 
Christensen og børnekonsulent Thorkild 
Sørensen. 

Der har også været udgifter til andre 
hold, der ikke har kunnet træne på banerne 
i Spektrum Park. 

- Derfor håber vi på, at den næste vin-
ter bliver mild. Så kan de to gamle jord-
baner lige gå an. Første gang førstehol-
det trænede rigtigt i Odder, var en uge 
før turneringsstarten. Måske var det der-
for, vi kom lidt sløvt i gang, siger Peter 
Christensen. 

Men en ny kunstgræsbane skal ikke kun 
komme førsteholdet til gode. Sådan en kan 
bruges fra morgen til aften året rundt, og 
den skal placeres på den nuværende bane 
5, hvor der i forvejen er lys. 

Prisen er 3,5 mio. kr. plus moms, og 
kommunen giver størstedelen, nemlig 
2,5 mio. kr. Ved siden af er klubben gået 
i gang med at sælge kunstgræsbeviser. 

De koster fra 250 kr. og opefter, og fun-
gerer også som lod i en konkurrence om 
en tur til en Manchester Uniteds hjem-
mekampe.

Kunstgræs-beviser  
skal skaffe penge
Indsamlingen gik i gang i maj, og ved 
siden af søger klubben støtte hos fonde. 
DBU har desværre afslået at støtte en 
kunstgræsbane i denne omgang. - Vi hav-
de en ide om, at vi kunne samle 100.000 
kr. ind hos vores medlemmer, men der er 
vi ikke endnu. Vi prøver at sælge andre 
steder, men vi skal have respekt for den 
støtte, vi i forvejen får fra vores sponso-
rer. Det er ikke dem, vi går hårdest efter, 
siger Peter Christensen. 

Når pengene er ved at være i hus, skal 
der indhentes tilbud. En af de store udgif-
ter bliver at få lavet en bund under græsset 
med dræn. Det er nemlig ikke selve kunst-
græsset, der koster mest. 

Sendte hold til Hou  
og Saxild for at træne
Førsteholdet er ikke det eneste, der har træ-
net udenbys. Men i april tog klubben en 
ny græsbane i brug, den ligger i Spektrum 
Park på den anden side af Bisgårdsvej. 

- Før sendte vi faktisk hold til Hou og Sa-

xild, både for at træne og spille kamp, siger 
Peter Christensen. 

Den nye kunstgræsbane kan give hol-
dene mere kontinuitet i træningen i vinter-
halvåret, når vejret er skidt.

Siden 1999 er klubben vokset fra 600 til 
1050 medlemmer. Nogle kommer fra oplan-
det, og flere kommer, fordi Odder er en by, 
der vokser.

- Vi er en magnet i kommunen. Når de 
unge skal til Odder for at gå i skole, skifter 
de også klub. Det er på en måde lidt sørge-
ligt, men de får nye kammerater her i byen, 
og så vil de spille her, siger Torkild Søren-
sen. 

Klubben er efterhånden så stor, at det er 
den sjettestørste jyske fodboldklub. Ifølge 
DBU er der ca. 40 kunstgræsbaner i Jylland, 
så folkene i OIGF mener, det er på tide at 
få kunstigt græs under fodboldknopperne. 

Det bliver ikke kun klubben, der får 
glæde af en kunstgræsbane. Tanken er, at 
højskoler, efterskoler og andre institutioner 

også kan bruge banen, så den bliver udnyt-
tet optimalt. Heldigvis bliver kunstgræs 
ikke slidt på samme måde som rigtigt græs, 
så banen kan bruges flere timer i døgnet.

Odder skal være et  
godt sted at flytte til
- Og så skal vi ikke glemme, at det hand-
ler om at have nogle ordentlige faciliteter i 
kommunen, hvis vil gerne vil have tilflyt-
tere, siger Torkild Sørensen. 
Klubben vil gerne have, at den får nogle fa-
ciliteter, som mange naboklubber allerede 
har, nemlig kunstgræsbaner. 
OIGF Fodbold vil formentlig i begyndelsen 
af sensommeren gøre status over indsam-
lingen. 
- Planen er at have banen klar til vintersæ-
sonen 2014. Og vi afviser ikke, at det bliver 
nødvendigt med en engangsstigning i kon-
tingentet, hvis det bliver nødvendigt, siger 
Peter Christensen.

Af Torkild Kjeldager Sørensen 
Torkild045@gmail.com

Vi besøger Spektrums baner en lørdag for-
middag i juni og søger efter pigernes fod-
boldengagement.

”Det er klart sammenholdet, og det er et 
holdspil, siger Anna Uttrup på 11 år.”

Anna holder en pause i sin træning på 
bane 3 og fortæller videre: ”Så får vi ven-

ner fra andre skoler end der, hvor vi går til 
daglig.”

Trænerne tager ordet
Træneren Mikkel Bøndorf bakker op og sup-
plerer: ”Ofte er pigerne meget villige til at lære 
noget nyt og vil gerne guides af træneren.”

Vores tur denne juni formiddag fører til 
bane 6, hvor træner Palle Sørensen gui-
der pigerne på 9 og 10 år gennem tre fod-
boldøvelser. Han har to døtre, der spiller 
fodbold, og har været træner siden 2006.

”Pigerne formår at være kollektive og ser 
ikke den store fare i at fejle,” siger han ”– og 
så lytter de.”

Palle Sørensen kommer med sin helt sær-
lige erfaring som tidligere topspiller i AGF, 
Viborg, AB og Odder. Bag hans bemærk-
ninger kunne der være anbefalinger til, 
hvor drenge kunne blive bedre.

”Jeg har først og fremmest fokus på piger-
nes fodbold,” siger han med et glimt i øjet.

Træner Henrik Molsgaard Larsen fra U11 
melder sig på banen:

 ”Pigerne bidrager til god stemning og 
bruger ikke tid på at diskutere et indkast i 
flere minutter.”

Vi kommer retur til Spektrum og møder 
holdlederne Karina Uttrup og Bodil Sloth, 
der har været koordinatorer for årgang U11 
og U12 gennem nogle år. De følger begge 
pigefodbolden i Odder nøje og ser mulig-
hederne for, at pigeholdene i Odder kan 
blomstre endnu mere.

”Der er gode trænere, og pigerne vil ger-
ne flere aktiviteter - både selve fodbolden, 
men også de mere sociale,” siger de sam-
stemmende.

Bodil Sloth og Karina Uttrup hjalp til 
ved DBU’s Pige Raket i Odder i år. Og 
de vil meget gerne være med til at ændre 
den forfejlede opfattelse hos mange om, 
at det kun er drenge, der spiller fodbold. 
For pigerne er faktisk mindst ligeså enga-
gerede.

”Vi kan i klubben og som forældre må-
ske være bedre til at støtte pigerne i at være 
knap så ”pæne piger” på banen. Men de 
skal naturligvis også fortsat støttes i at me-
stre de sociale værdier. For det er et punkt, 
hvor de faktisk er endnu bedre end dren-
gene,” siger de to holdledere.

Lang lørdag
Lørdagens træning er overstået, og Anna 
fra U11 piger kommer tilbage fra bane 3. 

Fingrene løsner snørebånd, og fødderne 
får støvlefri og hårbåndet får et ryk. Hun 
står ved siden af veninden Anna, og der er 
overskud til en ny snak, og lørdagen er til 
mere samvær. De to piger aftaler tit at mø-
des om eftermiddagen.

Sammenholdet er grunden 
til pigernes lyst til at spille 
fodbold i Odder. Spillere, 
trænere og holdleder er 
enige; ”Pigerne kan noget 
sammen, når de spiller 
fodbold”

I disse dage går jeg som 
klubleder i Odder IGF  
Fodbold og kniber mig selv 
i armen 

Arbejder hårdt på at samle penge ind til en bane, der 
kan bruges året rundt

Fodboldformand Peter 
Christensen vil gene have en 
kunstgræsbane. Det er svært 

at se forskel, men forrest i 
billedet ligger der faktisk et 

stykke kunstgræs.
  FOTO: MORTEN PAPE

Af Torkild Kjeldager Sørensen 
Torkild045@gmail.com

”Vi har gang i netværket.” Sådan siger U18 
pigetræner Thomas Braa Møller som optakt 
til den nye sæson. Og hantilføjer ” Der skal 
rekrutteres nye og gamle spillere, så Facebook 
og vores netværk er vigtige redskaber til at få 
kontakt med spillerne.”

Træning foregår på Spektrum Park, og 
det sker i et samarbejde med Odder Kom-

munes Serie 2 kvinder og træner Donny 
Morris. Her er stabilisering og sammen-
hold nøgleord.  

Claus Holm og Thomas Braa Møller 
har fulgt pigerne gennem mange år. Nu 
venter ny træning og kampe for årgange 
98, 97 og 96. Flere har meldt sin interesse.

De to U18 trænere og Serie 2 træner Donny 
Morris ser frem til den nye sæson med spil-
lerne og Spektrum Park som træningsanlæg. 
Og uden for banen kan fodboldpigernes fod-
boldfærd følges tæt på Facebook.

U18 piger samarbejder 
med Odder Kommunes 
Serie 2 før ny sæson

Du kan købe et  
kunstgræsbevis  
hos Sportigan,  
Rosensgade 11,  
8300 Odder,  
eller ved henvendelse  
til Ove Frederiksen  
tlf. 30 30 30 89.

Vind 3x2 billetter til 
Manchester United 
sæson 2013/2014 
 
Præmien indebærer:
Billet, flyrejse, overnatning på 
Premier Inn Hotel (lige overfor 
Old Traford).

Kom ind i butikken og deltag i 
konkurrencen.

Er du interesseret i at spille  
pigefodbold kontakt: 
Thomas Braa Møller 

saloparken315@privat.dk 
 

Find dit hold 
eller årgang

•   Hjemmeside: 
www.oigf-fodbold.dk

1 stk. bevis  .......... 250,-
Kobber-bevis  .... 2.500,-
Bronze-bevis ......5.000,-
Sølv-bevis  ....... 10.000,-
Guld-bevis min... 15.000,-

Kunstgræsbevis

Skovby VVS 1/2 sideHessellund El Kvickly OK Benzin
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Faktaboks

De yngste fodbold-
fødder får egen festival

Af Torkild Kjeldager Sørensen 
Torkild045@gmail.com

De yngste piger og drenge får nu deres 
egen festival, hvor lyst til at lege med og 
uden fodbold er overskriften.

Odder IGF’s børneafdeling lancerer to 
fodbolddage med masser af leg og spæn-
dende boldøvelser for de yngste fodbold-
fødder.

Leg og fodbold
De to dage indeholder leg med temaer, 
fodboldøvelser med og uden voksne, fri-
rum til snacks og frugt og samvær med 
andre jævnaldrende børn. De to dages ak-
tiviteter sættes i gang og styres af udvalgte 
trænere, som kender til aldersgruppen og 
har været trænere for lignende arrange-
menter. De voksne kan fornøje sig ved at 

se deres datter og søn være aktive en hel 
weekend og få et anderledes samvær end 
den fra hverdagen.

Tilbagevendende begivenhed
Ungdomsformand Bent Villumsen ser mu-
ligheder i festivalen: 

”Her arrangerer vi en lille fodboldskole, 
hvor vi lokalt skaber et legerum for de 
yngste,” siger han.

Han håber, fodboldfestivalen for de yng-
ste ”fødder” er et koncept, som vender 
tilbage hvert år på Spektrums anlæg. Del-
tagelsen kræver, at en voksen følger den 
unge fodboldspiller de to dage og siger ja 
til en af Odder IGFs værdier: involvering.

Ekvipering
Spillerne bliver ekviperet i fodbolddress 
fra Sportigan, og naturligvis er der en læ-
derkugle til at tage med hjem, så junior 
også kan score mål hos mor og far på den 
private plæne.

Arrangementet med tøj, fodbold og de 
to dages fodboldfest fås for bare kr. 499. 
Vil du vide mere, kan du kontakte børne-
konsulent Torkild Sørensen eller børnefor-
mand Bent Villumsen.

Børn fra 6 til 8 år kan nu 
tilmelde sig to fodboldda-
ge i Odder. Det sker lørdag 
d. 30 august og søndag 1. 
september – begge dage 
fra kl. 10 til 15

Fremtidens  
trænere  
viser vejen

Vi tester Odder 
IGF`s værdier

Af Torkild Kjeldager Sørensen 
Torkild045@gmail.com

For mange unge kan det være en smule 
skræmmende at springe fra rollen som 
spiller til at være træner for et hold.

Men det er ikke så slemt. Faktisk er det 
både sjovt og givende.

Spørg bare Martin Bendtzen og Søren 
Haldur, der begge har stor succes som træ-
nere i Odder IGF. 

Ikke mindst på grund af det DBU kur-
sus, som de begge var på i foråret.

Her blev unge trænere inviteret til at 
overtage flere træneropgaver i Odder IGF. 

For Martin Bendtzen og Søren Haldur 

på henholdsvis 17 og 16 år var kurset 
en kæmpe hjælp på vejen mod at blive 
bedre trænere.

”Kurset giver inspiration til, hvordan vi 
giver børnene en god oplevelse med fokus 
på øvelser tilpasset børnenes alder og mo-
torik,” siger Martin Bendtzen.

 ” Det er vigtigt at løfte glæden og læring 
gennem legen ind i den daglige træning,” 
supplerer Søren.

Kurset indeholdt praktik og teori med 
fokus på øvelser og holdninger til fod-
boldtræning af børn.

Ingen lange køer
Søren og Martin fik gode værktøjer til at 
håndtere den daglige træning. Det er vig-
tigt at lave en træning, hvor alle børnene 
leger med bolden og undgår at stå i kø i alt 
for lang tid.

”Man bliver ikke en bedre fodboldspil-
ler ved at stå i kø,” siger de to herrer sam-
stemmende.

Virkelighedens træning
God træning er, når den enkelte spiller 

oplever fællesskab og inden for samme 
ramme kan blive en bedre fodboldspil-
ler.

Det blev de to unge ”Oddere” bevidst 
om på kurset.

 ”Konkret er det vigtigt, at en årgang op-
lever sammenhold, og alle får en på ople-
veren - f.eks at træning starter samlet, eller 
at øvelser nogle gange foregår på tværs,” 
mener de to.

Kurser er vejen frem  
for de unge i klubben
Også hos klubbens ledelse er der stor til-
freds med kurserne.

”Vi bliver rigere,” så kort sammenfat-
ter ungdomsformand Svend Erik Nielsen 
værdien af DBU kurserne. 

”Hvis vi skal udvikle og rekruttere flere 
unge til opgaver på banen og uden for 
banen, er DBU’s kurser for de unge vejen 
frem. Både for de unge, men så sandelig 
også for klubben,” siger han og ser på 

fremtiden: ”kurset før påsken viser, hvad 
vi skal tage fat i.”

Fremtiden
Martin Bendtzen og Søren Haldur har, 
som de udtrykker det, fået mere blod på 
tanden over for nye opgaver i klubben. Sø-
ren vil gerne have flere til at være aktive 
med fodbolden, mens Martin Bendtzen 
spiller på U19 holdet efter sommerferien 
og starter med nye træneropgaver for U13 
i Odder som assistent.

Fodbolden udfordrer studierne, men 
fodbolden skal nok få sin plads i de to stu-
derendes Odder-univers – ”Ingen tvivl om 
det,” siger Søren Haldur.

Af Torkild Kjeldager Sørensen 
Torkild045@gmail.com

Det er let at sætte sig ned, åbne skuffen 
med floskler og store ord og blive enige 
om, hvilke værdier, man gerne vil have, at 
ens klub skal have. 

Noget andet og meget sværere er at få 
ført værdierne ud i livet. Få dem gjort be-
gribelige og håndgribelige for medlem-
merne, så de forstår, hvad de betyder, og 

hvordan de kan bidrage til at få værdierne 
indarbejdet i dagligddagen.

Vi tog en rundtur i klubben en sommer-
dag i 2013 for at se, om de tre år gamle 
værdier: oplevelse, involvering, glæde og 
fællesskab fungerer og bruges af de mere 
end 1060 medlemmer af Odder IGF.

Oplevelse
Vingefang, fart og evne til at slå til.

En falkeflyvning af dimensioner sid-
der fast i hukommelsen hos Laurits og 
hans fodboldkammerater.

Oplevelsen har Laurits endnu. Han er 
11 år og deltog i Store Teknikdag og fik 
en på opleveren.

Han kom med andre børn fra Odder 
og Beder tæt på en falk, da Samsø Fal-
kecenter åbnede Store Teknikdag 2013 
med falkeflyvning.

Involvering
”Mikkel synes, det er sjovt, at jeg delta-
ger i fodbold.”

Helle Riis er mor til Mikkel på 6 år. 
Hun erkender, at hun ikke er familiens 
store fodboldfreak. Alligevel synes hun, 
det er fedt at blive involveret fremfor at 
se på. ”Selv en tidlig lørdag morgen,” 
indrømmer hun med et smil.

Glæde
Glæde er en af de vigtigste dele af fod-
boldspillet, og noget som rigtig mange 
Odder-spillere tit oplever. Det gjaldt 
eksempelvis træner Sonny Laursen og 

hans Serie 3-drenge lørdag 8. juni klokken 
16.47. Her sikrede holdet sig nemlig op-
rykning til Serie 2 med sejr over de nær-
meste rivaler, Stensballe, på 2-0. På et eller 
andet tidspunkt denne lørdag eftermiddag 
midt i jubel og sejrråb må de blå spillere og 
træneren Sonny Laursen have fået snerten 
af glæde over, at det lykkedes at nå holdets 
mål; oprykning til Serie 2.

Fællesskab 
Hvad så med det store ord ”fællesskab? ” 
Hvor er det i klubben? 

Jagten går videre, og vi rammer 70 fod-
boldpiger fra Odder, som deltog i Mads By 
Cup i Fredericia.

Flere og flere piger opsøger fællesskabet 
i denne turnering.

”At være sammen i et stævne over flere 
dage giver en ny dimension. Her kan man 
godt sige, at pigerne udlever fællesska-
bet,” siger en af de deltagende forældre, 
Helle Hjort, som fulgte pigerne alle stæv-
nedagene.

Værdierne er der - de findes - de dukker 
op i ny og næ i klubben i den store landsby 
Odder syd for Aarhus. Odder IGF’s semi-
nar fra 2010 var langt fra forgæves, da de 
aktive fodboldfolk fandt frem til fire vær-
dier der kendetegner byens fodboldklub.

”Forældre og børn kan 
bare komme an - vi kan 
det hele,” siger Martin 
Bendtzen og Søren Haldur, 
der bruger DBU kursus 
som springbræt til flere 
træner opgaver i Odder IGF

Oplevelser, involvering, glæde og fælleskab er fire 
plusord fra fodboldklubben Odder IGF. De fire værdier 
kommer fra et klubseminar i 2010. Men gælder  
værdierne stadig denne sommer. Vi går på jagt og  
tester de fire værdier

Oplevelser, Involvering, Glæde og Fællesskab

· 17 år gammel

·  Studerer på Odder  
Gymnasium

·  Spiller i Odder IGF  
gennem 11 år

·  Træner for U14 gennem 
de seneste 2 år

·  Træner til fredagstræ-
ning og Store-teknik dag

·  Fodboldskoletræner + 
mikrofodboldskole træner 
ved DBU

· 16 år gammel

·  Elev i 9. klasse på  
Skovbakkeskolen

·  Aktiv i elevråd

·  U17 fodboldspiller

·  Spiller musik

·  Initiativtager til Odder 
Ungdomsråd

Søren Haldur og Martin Bendtzen på hjemmebanen.

Laurits med falk og kammerater.  FOTO: PHOTOGRAPHIA

De blå piger fra Odder til Madsby 
Cup.  FOTO: PHOTOGRAPHIA

Disse unge trænere fra Odder 
deltog i nævnte DBU-kursus:  
Asger Møller, Emil Madsen, Mikkel Frandsen, 
Martin Bentzen, Tim Østergaard,  
Nikolaj Martinussen, Niels Elbo,  
Andreas Skovsgård, Søren Haldur,  
Mikkel Jensen og Helene Madsen.

Helle Riis og søn  

Her kan du følge 
dine hold,  
resultater eller 
hvad der rør sig i  
klubben lige nu:

•   Hjemmeside: 
www.oigf-fodbold.dk

•  Find os på Face Book:  
Odder IGF fodbold

•  Nyheder- historier:  
Odder Avis

Har du ideer  
eller forslag? 
 
Ideer og forslag til historier 
modtages gerne ved hen-
vendelse til Dan Vium eller 
Torkild Kjeldager Sørensen.
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U15 træner
Thomas Oue
·  Mesterrække 2. træner

· 29 år

· 2 år i Odder IGF

· Fodboldskoletræner

· B-licens

DBU B2- 
uddannelse
· 1. uges internat 

·  Kendt for 1 uges ”glas-
klokke” undervisning

· 80 timers uddannelse

·  Veksel mellem teori og 
praksis

·  Licens giver adgang til at 
træne andre lande

Trænerlicens  
løfter også  
klubben

Af Thorkild Kjeldager Sørensen 
thorkild045@gmail.com

Han får sine gerninger til at gå op i en hø-
jere enhed: Han afslutter sin læreruddan-
nelse i juni, og tre gange om ugen tager 
han turen sydpå til U15 drengene i Odder. 
Med garanti drømmer han om fodbold.

Han erkender, at nogle trænere opnår 
resultater uden træneruddannelse, men 
alligevel så han gerne, at mange flere af 
træner-kollegerne brugte lidt mere tid 
på skolebænken og eksempelvis tog B-
licensen.

”På sigt er det naturligvis resultater, men 

det handler også om at skabe en træner-
kultur, hvor trænere udveksler fodboldvi-
den og erfaring,” siger han og konstaterer:

”Det vil løfte hele klubben. ” 
 

Input og output ved uddannelsen
For Thomas Oue har B2 uddannelsen væ-
ret en meget personlig aha-oplevelse, og 
oveni har den givet mange perspektiver til 
træneropgaverne.

”Med træneruddannelse i rygsækken vil 
vi kunne tænke og tale ud fra de samme 
termer, og vi vil kunne lykkes med få sat 
træning på tværs af årgange i system,” si-
ger han.

Men B2 uddannelsen fik ham også til at 
anskue en fodboldkamp på en ny måde:

”Hvad gør vi, når har bolden, og hvad 
gør vi, når modstanderne har bolden. Det 
er meget givende at komme ind i den ver-
den og få nogle værktøjer, der kan bru-
ges,” siger Thomas.

Det fede ved trænerhvervet
”Det er fedt at opleve, når kollektive og 
individuelle aftaler lykkes i selve kampsi-

tuationen. Bedste succesoplevelse, jeg har 
haft, var en kamp mod topholdet Bred-
balle, hvor vi spillede 1-1. Hele holdet 
kæmpede og ydede sit bedste, så uafgjort 
1-1 kan være bedre end sejr,” konstaterer 
Thomas.

Mere i system
Han ønsker, at træning sættes i system fra 
U13. Eksempelvis vil det være værdifuldt, 
hvis 25-50-25 træning kunne fungere som 
en fast model fra U13 til U18. 

”Hvis vi skal skabe endnu bedre fod-
boldspillere, skal vi også skabe kontinuitet 
med en overbygning af træning på tværs 
af årgange,” fastslår han.

25-50-25 træning er en model, hvor 
spillerne træner 25% med nogle, der er 
længere fremme i udviklingen og derfor 
udfordrer spillere meget, 50% med de 
kammerater, der er på niveau med spil-
leren, og 25% hvor spilleren oplever at 

være bedre end hovedparten af holdkam-
meraterne.

”Når holdene træner 3 gange om ugen 
på forskellige dage, kan det naturligvis 
være en stor logistisk opgave at få syste-
met til at gå op, men udvikling skabes gen-
nem denne model,” siger Thomas Oue og 
fortsætter:

”Børn er interesseret i at blive bedre. 
Men hvordan er naturligvis spørgsmålet,” 
siger han.

Ved siden af fodbold
U15 træneren taler ikke om uddannelse 
uden grund. Vi interviewer ham denne 
tirsdag eftermiddag på uddannelsens høj-
borg – nemlig Århus Lærer Seminarium 
midt i Thomas Oues afsluttende eksamens 
periode. 

Herefter melder lærerfaget og en drøm 
om et lærerjob sig – naturligvis med fod-
bold som fag – intet mindre.

Af Thorkild Kjeldager Sørensen 
thorkild045@gmail.com

Endnu en køretur venter. Et nyt møde drejer sig 
om planlægning af kommende sæson i 2 divi-
sion hos divisionsforeningen i DBU’s bygninger 
i Brøndby.

Travl start
Knap nok har begejstringen lagt sig og cham-
pagnepropperne var ryddet af vejen, før DBU 
indkalder til møde om den kommende sæson i 
2 division. Møderne i DBU får højeste prioritet, 
og Frank Pedersen har flere gange taget turen til 
Sjælland.

Og nu følger 2. divisionsholdet efter: To gange 
i den nye sæson venter udekampe mod HIK og 
Rishøj, så der venter flere udgifter til transport 

og brændstof. Og det er markante udgifter og 
sikkerhedskrav, der udfordrer klubben og Spek-
trum Park. Dommerhonorering, sikkerhedskrav 
og transporten udgør samlet en ekstra minus i 
budgettet på kr. 150.000 ifølge DBU og opgørel-
ser fra andre jyske klubber.

”Det er rigtig, at der venter to ture til Sjælland, 
og det betyder en længere tur og brug af mere 
brændstof, men det er også det, vi har udfordret 
og gået hårdt efter i tre sæsoner, så nu skal vi ikke 
brokke os,” siger han.

Udover de to kampe mod de sjællandske 
mandskaber Rishøj og HIK, venter der en sæson 
mod fynske og jyske modstandere.

”Specielt i hjemmekampene på Spektrum 
Park har jeg en tro på, at vi kan udfordre vore 
modstandere,” siger Frank Pedersen.

Brændstof til familieture
Få personer, som ikke har med fodbold at gøre, 
får Frank Karmark Pedersens opmærksomhed 
i den travle optakt til den kommende sæson. 
”Men da mit barnebarn på 5 år inviterede til en 
tur hos løverne i Givskud, skubbede vi fodbold 
til side for en lille stund,” siger Frank Pedersen.

Af Thorkild Kjeldager Sørensen 
thorkild045@gmail.com

Her sejrede de bedste fod-
boldherrer i Odder sig til op-
rykning til 2. division med 3-1 
over Kolding. Og den kraftige 
østenvind denne eftermiddag 
løftede jublen og brag fra fyr-
værkeri ud over byen.

”Ja, det er lokalhistorie; ”Et 
Danmarksseriehold fra en 
landsby - godt nok stor lands-
by -, der rykker op i 2. division. 
Det er en stor bedrift,” sådan si-
ger sportsredaktør Jan Schouby 
ved Århus Stiftstidende. Han 

har fulgt Odder IGF fodbold og 
idrætten i Odder gennem man-
ge år og vurderer oprykning 
som en væsentlig præstation.

”Det kræver meget som klub 
at rykke op i divisionerne i fod-
bold. Specielt i et område som 
Odder ligger i. Konkurrencen 
er enorm fra både Horsens og 
Aarhus. Ud over AGF i Superli-
gaen er der jo også Horsens i 1. 
division samt Brabrand og Aar-
hus Fremad, Skovbakken i 2. 
division. Så konkurrencen om 
de gode spillere er kæmpe stor.

”Det viser, at Odders præsta-
tion er vanvittig imponerende, 
og naturligvis skal det skrives 
ind i den lokale historiebog,” 
siger Jan Schouby.

Den historiske sejr denne 
usædvanlige juni-lørdag i Odder 
blev da også fejret. Fyrværkeriet 
satte finale med lyd og farver til 
glæde for tilskuere og byen.

For første gang i klubbens hi-
storie var oprykning til 2. divi-
sion en realitet.

U15 træner Thomas Oue 
står nu som en af de få i 
Odder med B2 licens. Han 
mener, det er vejen frem 
- ikke kun for trænernes 
skyld, men for at spillerne 
og spillet i Odder udvikler 
sig

”Det kræver mere brændstof” 
sådan siger Sportschef Frank 
Pedersen i Odder IGF Fod-
bold

Klokken havde  
rundet 16.56, det 
var lørdag 15. juni, 
og Odder IGF bed-
ste fodboldherrer 
skrev lokalhistorie  
på hjemmebanen  
Spektrum Park

2. divisions fodbold 
kræver mere brændstof 

Oprykning gav  
genlyd i byen

Da OIGF Fodbold skrev lokalhistorie:Odder IGF’s  
modstandere  
i 2. division
Skive (nedrykker)

HIK

Rishøj

Jammerbugt

FC Brabrand

FC Skanderborg

FC Svendborg

FC Sydvest

Middelfart

Næsby

Ringkøbing

Skovbakken

Thisted

Aarhus Fremad

FC Djursland (oprykker)

Ny tilværelse for Odder IGF Fodbold venter:

Find os på facebook

Sportigan


