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- fortsat fra forrige side...

søgelse - Players First. Klubundersøgelsen
havde naturligvis til formål at høre og måle
medlemmernes interesser og ønsker til Odder IGF Fodbold. Klubundersøgelsen gav
mange gode input til hvilke områder og initiativer, som klubben i den kommende tid skal
arbejde med, Et af de resultater som klubundersøgelsen afstedkom, var at igangsætte
formuleringen af en Frivillighedsstrategi.
Ved at formulere en sådan strategi og den
proces, der er forbundet hermed, håber klubben meget på, at de enkelte opgaver og funktioner i klubben kan lægges ud på flere personer samtidig med at det gerne skulle blive
nemmere at rekruttere nye personer til klubben, som kunne være interesseret i at yde et
stykke frivilligt arbejde.

Aktiviteten på Spektrum Park har næsten aldrig været så stor og præget af så mange som
spillere, som den er nu, hvilket næsten 60
hold der deltager i respektive turneringer, er
et tydeligt bevis på. Det er klart, at så mange
medlemmer og hold kræver utrolig megen
frivillig arbejdskraft, og jeg vil derfor endnu
en gang benytte lejligheden til at takke alle
vore frivillige, der yder en indsats i Odder
IGF Fodbold. Denne indsats har uvurderlig
betydning, og er med til at gøre klubben til
et så spændende værested for rigtig mange
mennesker.
Afslutningsvis vil jeg som sædvanlig ønske
alle en rigtig god sæson 2021 - og velkommen til”En hjælpende hånd”
Odder IGF Fodbold - Formand
Peter Lindberg Christensen.

Århusvej 58 · 8300 Odder · Tlf.: 86 54 18 22 · www.møbler.dk
Mandag - torsdag .... 9.30-17.30
Fredag ...................... 9.30-18.00
Lørdag ...................... 10.00-14.00
Søndag* ................... 10.00-16.00

1. og sidste søndag i hver mdr.

HOS OS FÅR DU ALTID
• God ser vice
• Den bedste rådgivning
• Fragtfri levering
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Jakob

Kim

John

Carsten

Vi har et bredt sortiment i
trægulve
designgulve
kork- laminat - vinyl
linoleum
væg-til-vægtæpper
løse tæpper
og meget mere.
Vores gardinafdeling, i butikken,
tilbyder også komplette gardin- og
solafskærmningsløsninger.

Kom ind i butikken
og se vores flotte udstilling med
produkter fra Ege

Besøg os i butikken, eller ring 86 54 08 42
for aftale om besøg fra en af vores faglærte specialister.
Velkommen hos
Tlf. 86 54 08 42
info@brandtodder.dk
www.brandtodder.dk

Rådhusgade 96C, 8300 Odder
Åbningstider: Mandag-fredag 9.30-17.30. Lørdag 9.30-13.30
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Salg af brugte iPhones, Pc, Mac

Priser Fra 1595,-

Mulighed
for ﬁnansiering
igennem

Reparation af alle iPhones,
iPad og Smartphones, samt Mac og Pc

Priser fra 300,-

Kig ind til os hvis vi skal hjælpe dig med ny tlf. eller Pc
eller hvis du skal have opgraderet dit gamle udstyr.

Du bestiller

ViaBill
Betaler

Byens
Bedste Service
Her kommer
Service i
1. række
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Du modtager

Du betaler over
flere rater

Odder fik ny kontant energi fra Aura
For Odder IGF Fodbold var det en stor glæde
at modtage et kontant håndtryk fra AURA
midt i en tid med udfordringer fra Corona,
CV-19.
Ved en event på Skanderborg Kulturhus fik
60 østjyske foreninger tildelt mellem 5.000
og 50.000 kroner, og hjælpen kommer for de
fleste på et tørt sted.
Odder IGF Fodbold kunne gå fra arrangementet med en check på kroner 50.000, der
luner i en udfordret pengetank efter den cirka
fire måneders lange nedlukning.
Odder IGF Fodbold sender derfor en varm
tak for at være part af et rigtigt fint arrangement i Skanderborg Kulturhus fredag den
3. juli 2020. Odder IGF Fodbold fik, blandt
mange andre foreninger, en hjælpende hånd,
og ikke mindst en kærkommen økonomisk

håndsrækning til den daglige drift i en udfordrende tid.
Odder IGF Fodbold var repræsenteret ved
formand Peter Lindberg Christensen og
sponsorchef Ove Frederiksen (billedet).

tion
...
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Bagersønnen fra Odder til tops
I 1980’erne når vi unge rødder var på vej
hjem fra Edelweiss, gjorde vi tit ophold ved
Bageren på Rådhusgade.
Her regerede Bagermester Leif Spottag i
Spottags Bageri. Når klokken havde rundet
midnat var de varme rundstykker og franskbrød færdige fra bageriet, og kunne købes
ved bagdøren til en god håndslagspris.
Bagermesteren havde to sønner. Lillebroderen Jens Jørgen blev kendt kendt fra sit fantastiske skuespil. Storebroderen Karl Johan
derimod, havde talent for fodbold, og det
blev vejen til en fantastisk succes for Odder
IGF, herefter store klubber som Silkeborg IF,
OB og B1909.

Starten hos ”De Blå”

Det hele startede på det legendariske guldalderhold i Odder, hvor han i starten af
1970’erne spillede sammen med Ejvind
”Ørn” Arentoft, Leo ”Hug” Christensen, Allan ”Toga” Christensen, Frank Pedersen og
flere andre.
Sammen rykkede de op i Danmarksserien
for første gang i klubbens historie.

Slutstilling da OB blev danske mestre i 1982.
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”Jo, det var en fantastisk tid”, erindrer Karl
Johan Spottag.
”Vi havde jo et fantastisk sammenhold og
var rigtige dygtige, især til det sociale og
tredje halvleg, smiler Karl Johan Spottag”.
”Jeg startede jo som ”miniput” som det hed
dengang, i øvrigt sammen med min bror Jens
Jørgen Spottag”.
”Jens Jørgen fandt jo sit talent og interesse i
skuespillerfaget, mens jeg tog til Silkeborg
for at uddanne mig som lærer. Her startede
jeg på Serie 6 holdet sammen med en anden
Odderspiller, Ole Hansen.
Vi var dygtige nok til at komme på førsteholdet i Silkeborg, og så var der gang i min
fodboldkarriere for alvor”, tilføjer Karl Johan Spottag.

Richard Møller Nielsen

Karl Johan Spottag blev topscorer i Silkeborg, og så ringede telefonen fra Fyn. Det
var Richard Møller Nielsen.
”Ja, de manglede en målscorer i OB. Så jeg
rykkede til Fyn og det blev jo nogle gode år.
Mesterskabet i 1982 foran AGF og Brøndby
som det højeste”, fortæller Karl Johan Spottag.
Karl Johan Spottag nettede 8 mål for Fynboerne i mesterskabssæsonen, men havde det
svært under Richard Møller Nielsen.
”Richard var helt sikkert en dygtig træner,
men hans tilgang til fodbolden var for defensiv efter min mening, jeg var mere den frie
angriber.
Jeg fik så tilbudt en kontrakt i B1909 og rykkede til ”de røde” og havde en god tid der
med 12 mål, før skader stoppede min karriere”, siger bagersønnen fra Odder.

Karl Johan Spottag nyder champagnen med succes i erhvervslivet efter en flot fodboldkarriere.

Karl Johan Spottag placerer sig som en af de
mest succesfulde Odderspillere nogensinde.
Fra Serie 6 til dansk mester giver masser af
gode oplevelser, men Karl Johan overrasker
alligevel, da jeg beder ham trylle en god
anekdote frem fra fodboldkarrieren.

Samsø fodbold

” Ha ha. Ja, jeg kunne fortælle meget. Men
det der lige kommer på nethinden er en kamp
på Samsø i Serie 5, - tror jeg det var. Jeg husker ikke så meget kampen. Men det at spille
den, der blev den eneste kamp sammen med
min bror Jens Jørgen for Odder var stort for
os brødre. Ikke mindst turen tilbage fra Samsø efter vores sejr. Så derfra husker jeg heller
ikke så meget, men det blev vist lidt vådt i
venners lag”, slutter Karl Johan Spottag med
et stort grin.

Erhvervs-karriere i dag

I 2020 har Karl Johan Spottag lagt fodboldkarrieren bag sig.
I dag er han i ledelsen for managesment firmaet ”Freinds” som har til huse på 6. sal i
Navitas ved Århus Havn.
På fodboldsiden placerer Karl Johan Spottag i fornemme selskab af Odderspillere der
er nået helt til tops. Blandt andre kan nævnes, Hans Chr. Nielsen (AGF), Keld Seneca
Jensen (AGF, Bayern München og Sturm
Graz), Palle Sørensen (AGF, Viborg og AB)
og Simon Elbæk Jensen (Sønderjyske og AC
Horsens). Flere Oddertalenter er godt på vej
til at bidrage til den fine samling af dygtige
fodboldspillere.
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Flagskib med vind i sejlene
Odder IGF Fodbold har igennem de seneste
år oplevet stor succes.
Selvom vores førstehold rykkede ud af 2.division i foråret 2019, oplevede Odder IGF
succes og pokaler hos de andre hold i Odder.
Vores Ungdomstalenter U/19 vandt pokalfinalen. Holdet smaskede igennem og vandt i
2018 DBU pokalen hjem til Odder efter at
have slået hold som AGF, Herning og AC
Horsens ud af turneringen.
De unge talenter tog pokalen hjem i en gyser
af en finale med 1-0 over IF Lyseng på Spektrum Park foran næsten 600 tilskuere.
Vores næstbedste hold tog en lodret opstigning igennem rækkerne fra Serie 3 til nu Jyllandsserien.
Droner man det hele sådan lidt for oven, oplevede vi i 2020 en vedholdende og fantastisk indsats hos alle hold hos ”De Blå”.

Ny strategi med sportsudvalg

Efter nedrykningen fra 2.division til Danmarksserien mistede Odder IGF mere end 10
spillere til andre klubber. Det gav nu mulighed for klubbens egne talenter at få spilletid

på de bedste hold. Det skulle vise sig at være
en god ide.
Mange af de spillere fra Odders pokalvindere - og dem der fulgte efter, skulle vise sig
at få betydning for den succes der nu er i
Odder.
Nogle visionære folk oprettede et Sportsudvalg med udgangspunkt i at fastholde egne
spillere i klubber.
Slut med lykkeriddere der kom og gik. Start
med implementering af egne unge spillere
på klubbens bedste hold, og det har givet
bonus.
Tager man udgangspunkt i det Odderhold
der rykkede ud af 2.division i juni måned
2019, var med lidt god vilje tre spillere ud
af 16 spillere på holdet fra Odders egen talentskole. På vores Odderhold der sluttede i
oktober 2020 med at vinde den seneste og
sidste kamp i ”Parken”, var 12 ud af 16 spillere fra egen andegård. Odder vandt 2-1 over
hidtil ubesejrede Tarup/Paarup fra Odense.

Med i toppen

Efter nedrykningen fra 2.division var den
første sæson i Danmarksserien
udfordrende for Odder. Vi havnede tredje sidst i rækken.
Status efter forårsturneringen
2020 er nu en fjerdeplads, et mulehår inde i oprykningsspillet til
2.division, og ikke mindst et sammentømret Odderhold med stort
set egne spillere.

Nicolai Christensen - fra Odders egen
talentudvikling
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At det har smittet af på tilskuertallet i Spektrum Park kan også noteres, idet der var været godt 30% flere på lægterne 2019 contra
2020.
Odder IGF Fodbold indleder sæsonen allerede den 13. februar kl 14.00, når Odder
IGF på hjemmebane tager imod traditionsog topholdet fra B 1913. Det gamle flagskib
fra 1889 har fået vind i sejlene igen.
Tør vi håbe på et fantastisk forår 2021?
Jakob Truelsen (Topscorer)

FAKTA OVER KAMPE I 2020:
20/2: Kolding-Odder 3-1
27/2: Odder-Viby 2-0
6/3: Odder-Marienlyst 2-3
13/3: OKS-Odder 5-2
20/3: Odder-Horsens 3-0
27/3: Hedensted-Odder 2-2
3/4: Odder-Varde 4-3
17/4: Odder-Tarup-Paarup 2-1
24/4: Ringkøbing-Odder 1-1
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ProTruck er specialister i gaffeltruck
Landsdækkende
salg, service og udlejning

STRONG PARTNERS - TOUGH TRUCKS
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Odder Fodbold følges over hele verden
Norge, Sverige, Spanien, Nigeria, USA og
Brasilien - Odder IGF Fodbold følges af interesserede over hele verden.
Med hyppige nyheder følges vores Facebookside af mere end 2.200 om dagen.
Det er rigtigt flot, hvor man bliver overrasket
over hvor mange piger der følger med hvad
der sker hos Odder Fodbold. Faktisk er 29%
i 2020 damer og piger der dagligt følger med
på vores facebookside.

Live fra udekampe

I 2020 øgede vi igen vores faste besøgstal på
vores side, hvor vi nu over tre år er gået fra
knap 600 daglige følgere til nu 2.200.
Der var da også nye tiltag der trak op i 2020.
Vi forsøgte med Live udsendelser fra vores
udekampe med kommentator, noget der blev
rigtig populært. Fra Danmarksseriens kamp i
Kolding kom over 3.000 ind over vores live
klip, selvom vores udstyr jo ikke er af superligaklasse.
For Odder Fodbold Media handler det om, at
synliggøre vores nyhedsformidling fra hvad

Udsnit af antal følgere fra hele verden

Morten Toft,
kommunikationschef,
Odder Fodbold

der sker i klubben. Og her har vi endnu et
stykke vej at gå.
Vi mangler personale til at hjælpe os på vej.
Alt fra studieværter til vores nyhedsudsendelser, til folk der har lyst til at følge udvalgte hold med referater, nyheder, video med
videre er meget velkommen til at kontakte
os på oigf-presse@sport.dk

Digital markedsføring

Vi når som sagt ud til virkelig mange, og det
kan være interessant for vores sponsorer.
Denne bog når ud til 4.500 husstande, og vores digitale medier, primært facebook, når ud
til over 7.000 interesserede når det går højt.
Vores rekord fra 2018 er stadig 12.700 seere/
læsere på en artikel, mens vi har rigtig mange artikler der ses af mere end 3.000. Det bør
være et oplagt sted at placere din reklame
med video eller logo. Det er et af vores arbejdsområder i 2021.
2020 blev et godt år for kommunikationsafdelingen, må 2021 blive endnu bedre.
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Rådhusgade 94 C • 8300 Odder
Tlf. 86 55 77 21
som er i Skousens sortiment og på lager til onlinekøb hos konkurrenten
* • Gælder alle varer på danskejede webshops,
• Gælder aktuel netpris på handelstidspunktet
• Gælder ikke restpartier, køtilbud, demovarer og lign. samt levering, montering osv. • Gælder privatkøb.
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Book et uforpligtende møde
med Henrik på hrc@christensen-kjaer.dk
eller Finn på fb@christensen-kjaer.dk

Revision & rådgivning
christensen & kjær statsautoriseret revisionsaktieselskab, udfører opgaver inden for regnskab,
revision, økonomisk rådgivning, skat, moms og afgifter.
Ligeledes assister vi med udarbejdelse af budgetter og forretningsplaner ved opstart og
etablering af virksomhed.

BRUHN Grafisk ApS

Vi er altid klar til et uforpligtende møde om din situation. Kontakt os gerne på telefon eller mail.

christensen & kjær

statsautoriseret revisionsaktieselskab
Rosensgade 4 · 8300 Odder · Telefon 8654 3800 · revisor@christensen-kjaer.dk · www.christensen-kjaer.dk

- Friske & lækre Sandwich´s

- Altid et stort & sundt udvalg

- Mad ud af huset til enhver lejlighed alle ugens dage

Rosensgade
- 8300
Odder
- Tel:
- mail@annes-mad.dk - www.annes-mad.dk
Rosensgade
55 - 55
8300
Odder
- Tlf.
22 22
1313
2535
7878
- mail@annes-mad.dk
- www.annes-mad.dk
Åbningstider - mandag - fredag 08.00 - 18.30 - søndag 12.00 - 19.00 - Lørdag åbent for mad ud af huset
Åbningstider: mandag-fredag 7.00 -18.30. Lørdag 10.00 -18.30. Søndag 10.00 -18.30
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Hjerte og passion i ethvert græsstrå

Torben Angaard Nielsen

Det er en mand med passion for græs og fodbold, der dagligt passer fodboldbanerne på
Spektrum Park.
”Jamen, jeg skal da pleje og nusse hver et
græsstrå”, indleder Torben Angaard Nielsen
fra Odder Fælles drift og service, og afslører
en stor kærlighed det ædle spil fodbold, og
det at pleje underlaget fodboldbanerne for
Odders knap 1.000 medlemmer.

”I dag er det jo ikke bare at slå græs og så
tro at spillerne er tilfredse” fortsætter Torben
Angaard.
”Vi er en lille gruppe der står for den daglige
drift på Spektrum Park. Vi har selvfølgelig
lidt ekstra kærlighed til opvisningsbanen,
der helst skal fremstå som en green på en
golfbane.
Vi bruger mange timer på at holde banen,
og jeg er godt tilfreds med resultatet” tilføjer Torben Angaard Nielsen og skuer stolt
udover en for årstiden flot fodboldbane i
”Parken.

Robot hjælp

Udover de mange timer ”Odder Fælles drift
og service” bruger på fodboldbanerne, er der
hjælp fra to robot plæneklippere der drøner
rundt og fin-klipper opvisningsbanen.
Robotterne ”Tip og Tap” er programmeret

Rådhusgade 79, 8300 Odder, tlf. 86 56 03 00
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til at klippe nærmest døgnet rundet når der
ikke spilles kampe. De styres med kærlig
hånd af Torben, der dog slår fast, at robotter
gør det ikke alene, siger Torben med et smil.
”Nej, de er vores robot-assistenter og er dygtige til deres arbejde, men vi skal alligevel
ud med spade og greb når der er spillet kampe” understreger ”greenkeeperen”.
”Den store græsslåmaskine og vandmaskinen skal frem en gang imellem. Robotterne
gør at vi opnår en meget tæt græsbane, fordi
den bliver klippet så tit, og sparer samtidig
mange timer.
Jeg er stolt af resultatet og synes vi har en
opvisningsbane over middel. Men om vi kan
spille, når der er sæsondebut den 13 februar
næste år mod B1913 tvivler jeg nu på.
Vi vil gøre vores yderste for at få banen klar,
men den ligger lavt, det er vinter og det vil
være synd at pløje den op.

Banen skal være i orden

Jeg kommer jo fast på stadion og følger Odder IGF, og så kan det jo ikke gå, at drengene
på banen skvatter i en hul eller ujævnhed,
griner Torben Angaard Nielsen, der selv har
været fodboldspiller på højt plan.
Efter interviewet og på vej fra banen kan

Greben er et vigtigt værktøj for Torben

Torben ikke holde sig fra et par ”mågehuller”. Frem med greben og løsne og kæle lidt
for græsset. Banen skal bare være i orden”,
slutter Torben med et stort smil, der samtidig
afslører kærlighed og passion til græsset og
fodbold i nævnte rækkefølge.

FAKTA:
Favoritklub i Danmark: AGF
Favoritklub i Europa.: Liverpool FC
Livret: Flæskesteg
Ynglingsdrik: Kaffe og en god øl
Kommer Odder i oprykningsspillet: Ja
Robotklipper drøner rundt på Spektrum Park
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Hvad laver vi:
Hvad laverpyloner,
vi:
Facadeskilte-/bogstaver, reklameskilte,
udhængsskilte, tog-, ﬂyFacadeskilte-/bogstaver,
pyloner, udhængsskilte,
tog-, ﬂyog
bilreklame, dekorationer,reklameskilte,
serigraﬁ , storformatprint,
lysskilte, udstillinger,
og bilreklame, dekorationer,
serigraﬁ
, storformatprint, lysskilte, udstillinger,
displays,
udsmykninger.
displays, udsmykninger.
Hvem er vi:
Hvem er vi: Vi har egne designere og
75 dygtige og engagerede medarbejdere.
75 dygtige og engagerede
medarbejdere.
egneanderledes
designere og
projektledere,
som giver sparring
og input Vi
til har
at ﬁnde
og
projektledere, som giver
sparring ogløsninger.
input til at ﬁnde anderledes og
spændende
spændende løsninger.
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Ole Nonbye a/s
Knudsminde
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DK-8300 Odder
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DK-8300
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Tlf. +45 8781
5100
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8781 5100
5101
Tlf.
Fax +45 8781 5101
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Nonbye Sjælland
Tigervej 12-14
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Tigervej
DK-4600
Køge0777
Tlf.
+45 4343
Fax +45
+45 4343
4343 0777
2223
Tlf.
Fax
+45 4343 2223
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Nytårskonkurrence
Gæt kampens resultat og vind
gavekort til Skousen og Intersport
Odder IGF Fodbold indleder sæsonen
2021 med to særdeles spændende
hjemmekampe.
Den 13. februar kl 14.00 kommer traditionsklubben B.1913, og ugen efter igen
den 20. februar kl 14.00 kommer Kolding på besøg i Odder.
Kan du gætte resultaterne er du med i lodtrækningen om to gavekort.
Et gavekort på kr. 500 til Skousen, Odder, og et gavekort på kr. 250 til
Intersport, Odder, ud fra princippet ”The winner takes it all”.
Sådan deltager du:
1. Gæt resultaterne af de to kampe. Har to eller flere gættet rigtig trækkes der
lod blandt de dygtige.
2. Send dine resultat tips til oigf-presse@sport.dk
Du kan enten skrive resultaterne til os, eller tage et billede af dine gæt og
send til samme mailadresse.
3. Dine tips skal være os i hænde senest den 13. februar 2021 kl. 13.59.
4. Vinderen offentliggøres efter hjemmekampen mod Kolding, og vinderen
kontaktes direkte.
5. Kun et samlet tips pr. navn.
Tips resultaterne af følgende kampe:
Skriv dit gæt her:
13. februar kl 14.00
Odder IGF - B 1913

Skriv dit gæt her:
20. februar kl 14.00
Odder IGF - Kolding

Dit Navn:_____________________________________________
Dit telefonnummer:______________________________________
Din emailadresse:_______________________________________
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Rekord check fra OK til Odder IGF Fodbold
Hurra, Vi har fået 19.372,24 kr. fra OK, indleder sponsorchef Ove Frederiksen, da han
modtog en mail fra OK.
Tak til alle, der har tanket OK Benzin, og
bliv endelig ved, det kan virkelig mærkes i
klubkassen, fortsætter sponsorchefen hos
Odder IGF Fodbold, der er udfordret af Corona-krisen.
Med rekord checken udviser det gode samarbejde, at det kan betale sig at sige OK til
tanken.
Fra OK’s kundeafdeling er man også tilfreds,
og tror på at vi kan ”rekorde” igen i 2021.
Vi ved af erfaring, at det er en god chance for
at få flere medlemmer til at støtte, når de får
det gode budskab. Det koster jo ikke kunden
noget som helst, men støtter sporten lokalt,
det er vel også værd at tage med.

Tillykke med sponsorkronerne i Odder og
tak for det gode samarbejde så langt, lyder
det fra samarbejdspartneren OK. Har du lyst
til at være med til at støtte ungdomsfodbolden i Odder, kan du med få klik komme med
på holdet.
Faktisk kan du uden arbejde triple din og
OK’s støtte til Odder IGF Fodbold ungdom.
Tak til OK for samarbejdet i det forløbne år
- lad os sammen gøre det endnu bedre det
kommende år til glæde for alle ungerne.

Vi støtter også foreningslivet

Vi udfører bl.a. vindues- og tagarbejde

p.skipper@odder-ts.dk · 21 22 68 62
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Værtens bedste fest
holder du på Byens Hotel
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Skal din næste fest være Værtens bedste,
så hold den hos Montra Odder Parkhotel i
eksklusive rammer.
Vi byder dig og dine gæster velkommen, som
var I gæster i vort eget hjem, og sørger for
en inspirerende og personlig fest. Det hele
serveres med varme, venlighed og gæstfrihed,
for hos os er moments of happiness ikke
bare noget vi siger – det er en vane...
Kontakt os og hør nærmere.

Pris pr.
pers. kr.

,
5
2
8

Vi glæder os til at byde jer velkommen...

Montra odder Parkhotel · torvald køhlsvej 25 · 8300 odder · info@oPhotel.dk · +45 8654 4744 · oPhotel.dk
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Står på mål for Odder i mere end en forstand
næsten 1.000 medlemmer kører
som en velsmurt maskine.

Karriere startede til
en byfest

Odders Borgmester ligger indledningsvis
ikke skjul på, at han har passion for fodbold
og har haft stor glæde ved at spille fodbold
for Odder IGF.
Han tager i overført betydning borgmesterhatten af for de mange frivillige der yder
utallige timer for, at Odder IGF Fodbold med

”Jeg kom til Odder i 1989 og har
spillet fodbold i Odder såvel senior som oldboys i mange år”,
indleder borgmester Uffe Jensen
- og fortsætter:
”Ja, jeg startede jo som senior da
jeg kom til byen. Men da mine
piger gerne ville have far mere
omkring sig i weekenden, kom
oldboys ind i billedet.
Til en byfest blev jeg fanget ind
af legendariske Frank Pedersen fra Hou, der
manglede en målmand til sit oldboys hold.
Ja, sådan blev det op mod 15 år med oldboys-fodbold, indtil jeg lagde billet ind på
mit nuværende job som borgmester, så blev
handskerne lagt på hylden.
4 Hurtig enkel måde
til energibesparelse
4 Effektiv energikilde reducerer
varmeudgiften op til 60%
4 Forbedret indeklima
4 Energiklasse op til A+++
4 Kun førende mærker
4 Op til 7 års garanti

Besøg vores showroom!
Book tid uforpligtende
ovvservice@yahoo.dk
8693 6500

Østjysk Ventilation & Varmepumpeservice
Banegårdsgade 14 · 8300 Odder · tlf. 4243 6500 · 8693 6500 · www.ovvservice.dk
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Selvom den aktive del er lagt på hylden, er
der så ikke noget om, at du er med når de
oldboys-drengene holder lidt festivitas?
”Ha ha, jo det er der noget om. Selvom jeg
ikke kommer på banen, er det blevet en god
tradition at deltage ved julefrokosterne hos
oldboys.
Det er mega-hyggeligt. Jeg kommer da også
gerne lidt tidligt, så jeg genoplever den fantastiske fornemmelse det er, at sidde med gutterne i omklædningsrummet med en håndbajer og høre røverhistorier fra en svunden
tid”, siger borgmesteren med et stort smil.

Passionen for fodbold

Det er lykkedes så langt at holde borgmesteren fra at tale politik. Da jeg spørger Uffe
omkring hans passion for fodbold, lyser ansigtet op.
”Det er stort! Jeg holder af stort set alt idræt,
men jeg brænder mest for fodbold, erkendt!
Er tiden til det, kommer jeg gerne på stadion
når Danmarksserien spiller og nyder en fadøl
med de andre oldboys og byens borgere. Det
er ubetinget hyggeligt og det kan jeg anbefale, siger Uffe Jensen.
Nu er Odder jo ikke i 2.division mere, men
vi er i gang med en proces, at gøre vores
flagskib mere ”blå” med spillere fra egen talentafdeling, hvordan ser du på det?
” Det er den rigtige vej. Nu møder jeg jo flere
fædre og mødre på stadion og kan fornemme,
at der kommer flere tilskuere i ”Parken” når
Odder spiller.
Der er meget mere at snakke om, så det er
i min optik den helt rigtige strategi klubben
har fået fat i” udtrykker Uffe Jensen.

Sætter Odder på landkortet

Borgmesteren understreger, at det er vigtigt

for kommunen at Odder kan levere resultater
der sætter kommunen på Danmarkskortet,
- ja endda verdenskortet. ”Vi har jo blandt
andet cykling, roning, håndbold og fodbold
som sætter Odder på landkortet, og det er vi
helt bevidst om på Rådhuset.
Det er altid et godt signal at sende ud, og vi
får Odder i de skrevne medier og på TV.

Vi driller hinanden

Når du kommer rundt i det danske land, falder snakken tit på sport?
”Ja, helt sikkert. Vi driller gerne hinanden,
godmodigt forstås. Når jeg møder borgmester Ulrik Wilbek får jeg gerne en tur i møllen om hvordan det går med håndbolden i
Odder og Viborg. Når jeg møder de andre
fra f.eks. Skive, Varde og andre, så runder vi
da fodbolden. Det sker også, vi inviterer hinanden på stadion når muligheden er der, og
så er Spektrum Park et godt hyggeligt sted
at komme, og det går jo godt lige nu, smiler
Uffe Jensen.

De frivillige

Odder IGF Fodbold nyder godt af rigtig
mange frivillige, der støtter op omkring
klubbens mange funktioner på og udenfor
banen, dem er borgmesteren hel bevidst om.
” Ja, det er jo dem der får det hele til at køre
rundt. Uden de frivillige - ingen klub.
Det er vigtigt at respektere de frivillige og
det er vigtigt at anerkende alle dem der er
tandhjul i klubben.
Det er også vigtigt, at klubben er aktiv på
en politiske scene og påvirker byrådspolitikerne til at støtte maksimalt op om sporten i
Odder, og altså også fodbold. Jeg har kun en
stemme, og den ligger i stor grad hos sporten
i Odder, slutter borgmester Uffe Jensen.
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Registreret revisionsanpartsselskab

v/ Leif Møller
Registreret revisor FRR

Rude Havvej 15B, 8300 Odder
Tlf. 8654 5100 · www.a4revision.dk

25

Ny pige på tinge
Det er en ung dame der kæmper hårdt for at
nå sine mål, der ved seneste generalforsamling blev valgt til den nye bestyrelse hos Odder IGF Fodbold.
Hun er samtidig damefodboldens sikre langskud og pigernes talerør i den nye bestyrelse.
Navnet er Trine Lindkvist Nielsen.
Jeg brænder for dame- og pigefodbolden, og
da jeg fik en opfordring til at træde ind i bestyrelsen lå det lige til ”ja tak”.

Kommer du til at gøre en forskel?

”Ja, det er jeg ret sikker på”, indleder Trine
Lindkvist - og fortsætter:” Mit mål er klart at
synliggøre pigefodbolden i Odder og bruge
sociale tiltag til at understøtte det skal være
sjovt at spille fodbold i Odder.”
”Frivilligheden trænger til et kontant løft her
i klubben, og det vil jeg også gerne slå et slag
for”, siger det nye bestyrelsesmedlem.
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Aktiv håndboldspiller

Igennem 10 år har Trine Lindkvist Nielsen
arbejdet med pigefodbolden i Odder. Hun siger, hun ikke er en Ørn til fodbold, men selv
været aktiv som håndboldspiller i Odder helt
tilbage da det hed ”Odder-Hallen”.
Dengang det ”gamle cafeteria” var et sted
for pokaler og æresbevisninger, duftede af
pommes frites, og ”stedet vi bare hang ud”,
som Trine udtrykker det.
”Dengang hang vi jo bare ud i hallen og var
sammen på kryds og tværs, det vil jeg gerne
overføre til nutiden.
For tre år siden sadlede jeg om og blev ansat
i Spektrum Odder, så jeg begynder at fornemme mulighederne her og i fremtiden”
siger Trine Lindkvist Nielsen.
For år tilbage havde Odder IGF Fodbold en
sprudlende dame-fodboldafdeling der nåede
en af de højeste rækker i Danmark. Det kun-

ne være spændende at høre Trine om forhold
mellem elite og bredde?
”Jamen, det er bredde før elite, helt sikkert,
understreger Trine Lindkvist.
Jeg har været heldig at arbejde med et helt
fantastisk pigehold og nogle helt fantastiske
forældre til at bakke der var med hele vejen.
Det kunne jeg godt tænkte mig at overføre til
andre hold, så får vi nemlig en social succes
og kan fastholde pigerne”, understreger det
nye bestyrelsesmedlem.
Udover at brænde for pigefodbolden, trænger ordet ”frivillighed” sig også på for Trine
Lindkvist Nielsen.
Odder IGF Fodbold har nedsat et frivillig
hedsudvalg, der i samarbejde med DBU skal
udvikle mulighederne for frivillige i Odder.
”Frivillighed er en anden størrelse i dag end
for 20 år siden” mener Trine.
”Men, det at være frivillig og være en del af
et fællesskab skal opleves fantastisk, og det
skal det også være hos os”.
Trine, til sidst. Vi ved jo at du kæmper for at

by

Trine Lindkvist Nielsen

nå dine mål. Kommer du i bestyrelsen med
en knyttet næve eller fremstrakt hånd?
-” Ha ha. Jeg arbejder altid med fremstrakte
hænder og ikke en knyttet hånd. Meeen, en
fremstrakt hånd skal også fodres - ellers kan
den jo godt give igen”, slutter Trine Lindkvist Nielsen med et stort smil.

GIANT

Mountainbike til kvinder

FRA

4.599,-

Tornøegade 10 • 8300 Odder • tlf. 86 54 04 03
e-mail: 2hjul.dk@c.dk • www.viggoras.dk
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Schouby’s klumme:

Talentarbejdet er vejen frem

Dagens tilskuertal på Spektrum Park er 125.
Sådan har det ofte lydt i de seneste par sæsoner, når stadionspeaker Morten Toft mod
slutningen af et opgør på hjemmebane for
vores førstehold har fået gjort tilskuertallet
op.
Om det har heddet Danmarksserien eller 2.
division, så har tilskuertallet sjældent sneget
sig ret meget op over 150 tilskuere. Ikke just
imponerende i en by med 12.000 beboere og
en kommune med det dobbelte antal.
Men hvordan kan det være, at der åbenbart
ikke er flere, der gider møde op og støtte byens hold?
Forklaringerne er mange, men en af de vigtigste er helt sikkert, at beboerne i Odder
netop ikke føler, at der er tale om byens hold.
Som en tilskuer til en af kampene i sidste
sæson konstaterede, så har det i lang tid nærmest været lettere at finde en systemkritiker i
Nordkorea, end at finde en spiller af egen avl
på Odders førstehold.
I alt for mange år har ungdomsarbejdet i
Odder IGF nemlig været alt for dårligt og
ustruktureret, og derfor er der nærmest ikke
blevet produceret talenter, der har været gode
nok til at gøre sig gældende på klubbens førstehold. Derfor har det også været nødvendigt at ”købe” spillere udefra, hvis pladsen i
2. division skulle bevares.
Biler og små kontrakter er blevet brugt til at
lokke spillere fra primært Aarhus, så de frem
for at spille i eksempelvis VSK, Fremad eller
Brabrand kunne prøve lykken i Odder.
Har man uanede økonomiske ressourcer, kan
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den slags godt holde
en klub som Odder
i 2. division i en årrække, men som vi
jo ved selvsyn kunne
konstatere, da klubben for godt halvandet år
siden rykkede i Danmarksserien, så forsvinder hovedparten af ”lykkeridderne” fra klubben, når de finder ud af, at der er en anden
klub med status af 2. division, der lokker
med lidt håndører og benzin-tilskud.
Heldigvis ser det ud til, at det langt om længe
er gået op for folk i Odder IGF, at den vej
ikke er gangbar i længden. At vi er nødt til
at sadle om, hvis vi som klub skal udvikle
os, og at vi i langt højere grad end hidtil skal
satse på de spillere, der er opvokset i klubben, og som derfor naturligvis nærer langt
varmere følelser for det at spille i Odder IGF.
Spillere som derfor også vil være er en anelse sværere at lokke væk fra klubben, hvis det
i en periode skulle gå mindre godt.

Spillere af egen avl

Under ledelse af Frank Pedersen har klubbens sportsudvalg fået lavet en strategi, der
blandt andet betyder, at grundstammen på
vores seniorhold skal være af egen avl. I
fremtiden skal spillere udefra værre markant
færre end hidtil og have karakter af markante
forstærkninger, hvis de skal vælges frem for
vores egne.
Heldigvis falder strategiændringen i klubben
sammen med, at vi i årgang 1999 og 2001
har haft to særdeles talentfulde ungdomsårgange, der har kunnet begå sig i de bedste
rækker op gennem ungdomsårene.

Samtidig har klubben med ansættelsen af
Carsten Hemmingsen som cheftræner fået en
træner, der forstår værdien af at udvikle de
unge spillere og meget gerne vil bruge dem
på førsteholdet.
Det har været tydeligt i denne sæson, som jo
desværre måtte stilles i bero for nogle uger
siden på grund af Corona. Her har der været
flere kampe, hvor langt hovedparten af spillerne i truppen har været unge af egen avl.
Men trods det har holdet formået at spille op
med de bedste i rækken, og lige nu overvintrer Odder på en fjerdeplads. Og når de unge
drenge får en anelse mere hår på brystet og
kilo på kroppen kan de meget snart danne
fundamentet for et hold, der let kan spille
med om oprykning til 2. division igen.

Lokale drenge

Der er ingen tvivl om, at den strategi er vejen
frem for Odder, og når man hertil lægger, at
der netop er kommet nye kræfter ind i bestyrelsen og samtidig arbejdes benhårdt for
at få en erhvervsklub/støtteforening op at stå
samt et endnu tættere samarbejde med kommunen, så ser fremtiden faktisk slet ikke så
skidt ud for vores fodboldklub.
Og når først det går op for Odder-borgerne,
at hovedparten af klubbens førstehold i dag
rent faktisk udgøres af lokale drenge, så er
jeg sikker på, at Morten Toft skal til at bruge
langt større tal, når han opgør tilskuerne til
hjemmekampene. Bare se da vores U-19
hold spillede finale i pokalturneringen for et
par år siden. Da var der næsten 500 tilskuere
til kampen. Hvornår har der sidst været så
mange tilskuere til en fodboldkamp på Spektrum?
Jo, da AGF var på besøg. Men ellers er det
godt nok længe siden. Men folk vil bare se

de spillere, de kender. Og når først flere tilskuere kommer på stadion, vil det også gøre
det markant lettere at skaffe sponsorer, der er
grundlaget for at vi kan lave en god fodboldklub for alle.
Så vil nogen måske hævde, at vi lige så godt
helt kan lade være at satse på seniorfodbold
og udelukkende lave en hyggeklub. Men det
er i min øjne helt galt. For man har ikke nogen bredde, hvis ikke den har en elite at kigge
op mod. De unge drenge og piger skal have
nogle forbilleder. Det er vigtigt, at de også
har et mål at gå efter, og at de kan drømme
om en dag at spille på Odders førstehold.
Skal strategien med i højere grad at satse på
egne talenter føres ud i livet, er det ikke nok
med, at vi i årgang 99 og 01 har masser af
kvalitet. Det kræver også, at vi får sat tingene
i ungdomsafdelingen bedre i system. Det er
fint med forældretrænere i de små årgange,
men når børnene når op omkring 12-13 år
skal der uddannede trænere på, hvis vi skal
kunne producere talenter, der kan bruges på
længere sigt.

Bredde og elite

Det vil koste en del penge, men når vi ikke
længere i samme stil skal betale kørepenge
og lave kontrakter med spillere udefra, kan
vi passende bruge besparelsen på at ansætte
nogle kvalificerede trænere til de bedste ungdomshold. I sidste ende vil det kunne udvikle Odder IGF til at være en langt bedre klub
at være medlem af. Og det vil i hvert fald
gøre det lettere for folk at svare på, hvad Odder IGF Fodbold egentlig er for en størrelse.
Nemlig en klub, der både vil bredde og elite,
og hvor klubbens førstehold spiller i så høj
en række, som klubben nu en gang selv kan
producere talenter til.
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Odder Trælast & Byggecenter
Banegårdsgade 27 • 8300 Odder • Tlf. 8654 0088
STARK.dk/odder
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Vi tilbyder
alle former for sikker
bustransport...
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Entreprenørﬁrmaet

Ole Mikkelsen A/S

Udfører alle former for entreprenørarbejde
Udfører alle former for kloakarbejde (aut. Kloakmester
tilsluttet Teknologisk Instituts kontrolinstans)
Udlejer bl.a. minimateriel, gravemaskiner, gummiged og
containere
Leverer diverse grus materialer og harpet muld

Entreprenørﬁrmaet

Ole Mikkelsen A/S
Tofteledet 16, 8330 Beder
Tlf. 8693 7877 mail: info@olemikkelsen.dk
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Velkommen i vores butik...
Her finder du det store udvalg.
Vi står parate til at yde dig den bedste service.
På gensyn hos

Kjeldsen Bog&idé

Rosensgade 8, 8300 Odder, tlf. 86 54 10 50
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Ekstraordinær Løvbjerg overraskelse
Odder IGF Fodbold fik en kærkommen
håndsrækning fra Løvbjerg i Odder.
Løvbjerg ved købmand Jesper Kirk, kunne
overrække Odder IGF Fodbolds sponsorchef
Ove Frederiksen en check på 20.000 kroner.
”Vi har i mange år både fulgt og støttet Odder IGF Fodbold. Faktisk stikker det mange
år tilbage til min forgænger, så det er en tradition jeg meget gerne holder fast i”, sagde
Jesper Kirk.
”Vi støtter meget gerne det lokale, og da vi
via en fond fik muligheden for at hjælpe Odder Fodbold i en udfordrende tid, fandt jeg
det helt naturligt at undersøge mulighederne”, fortsætter Jesper Kirk.
”Rigtig mange af klubbens medlemmer og
familie kommer jo i vores butik, så her er en
fin anledning at betale lidt tilbage til klub-

ben”.Løvbjerg Odder har mere end i tre årtier støttet Odder IGF Fodbold, og vi takker
mange gange for det gensidige samarbejde,
der gør det her muligt”, tilføjede en glad Ove
Frederiksen, Odder IGF Fodbold.

Købmand Jesper Kirk og sportschef Ove Frederiksen.

Murermester

Palle Sørensen
Reelt og solidt håndværk mobil 2383 3393

Odder
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www.spektrumodder.dk

Vi har rammerne til
at skabe begejstring

www.bruhn.as · Foto: Spektrum Odder

- også når det gælder
selskaber, fester, receptioner m.m.
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Vi mødes i
Panoramasalen,
Cafe Spektrum
og
Spektrum Terrassen
til hyggeligt samvær.

Festlig dag med bolde og boller

En fodbold festlig dag, der fuldt fortjent kunne afsluttes med store smil.

Lørdag den 15. februar 2020 stod på en anderledes og festlig omgang fodboldtræning.
Odder IGF Fodbold bød børn, venner og
veninder til årets skæve fodboldtræning.
Godt 120 piger og drenge i alderen fire til ti
år deltog i årets fodbold fastelavn i Spektrum
Odder.

Fodboldkonger

Denne dag var en anderledes fodbold festlig
træning, hvor katten ikke blev slået af tønden
på traditionel vis.
På skift skød børnene med stor iver til måls
efter fastelavnstønderne. Flere fuldtræffere
blev sat ind og tønderne gyngede faretruende
i målene. Nådesstødet måtte dog til sidst sættes ind med bat.
Til stor glæde og begejstring blev bunden
slået ud af tønderne. Til alt held var der ingen
kat, men en masse farvestrålende indhold.
Efter at have sundet sig blev sidste bræt slået

af tønderne og årets kattedronninger og kattekonger blev kåret.

Messi og Ronaldo

Børn og trænere var udklædt i farverige og
festlige kostumer. Alt fra yndlings fodboldspillere til prinsesser deltog. En sjælden farverig omgang fodboldtræning, hvor de fleste
kostumer trods alt var valgt særligt ud til
massere af sjov, leg og bevægelse.
Faktisk så deltog Kopi-Ronaldo og KopiMessi i fodboldtræningen i Spektrum Odder.
Det gjorde de sammen med prinsesser, skeletter og andre fantasifulde figurer.
Træningen var åben i dagens anledning og
flere venner og veninder benyttede lejligheden til at kigge forbi, prøve fodbold og deltage i den anderledes tøndeslagning.
En fodbold festlig dag, der fuldt fortjent kunne afsluttes med store smil efter legen med
bolden og dejlige fastelavnsboller i bonus.
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360º markedsføring

Kommunikation på tværs af medier
Vi skaber effektfulde og stærke kampagner via dialog og
indsigt, der skaber værdi og udvikling for vores kunder.
Rådgivning, kreativ sparring, optimering og trykning

Reklamekampagner · Analogt og Digitalt
Plakater · Brochurer · Kataloger · Flyer · Beachflag
Skilte · Reklamer indoor/outdoor · Banner · Messestande
Bildekoration · Direct Marketing

digisource.dk · Tel. 86 62 29 07
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Nyheder i Odder IGF Fodbold
Danmarksserietræner forlænger

Odder IGF Fodbold har for det nye år forlænget kontrakten med træner Carsten Hemmingsen.
Den tidligere lands- og superligaspiller har
skabt en spændende ny base for Odders førstehold med mange af klubbens egne talenter
på holdet.
Odder IGF holder juleferie over stregen, der
giver ret til oprykningsspil. Der mangler dog
mange kampe inden et mål kan være nået.
Som ny assistenttræner har Odder IGF lavet
aftale med den tidligere divisionsspiller Nicolai Johansen. Nicolai bliver spillende assistent på Odderholdet.
For Jyllandsserien fortsætter Sebastian Kattrup og får Sune Christensen som assistent
og holdleder.

Holdleder leverer comeback.

Den tidligere mange-årige holdleder for
Danmarksserien, Jan Rosendahl Pedersen
leverer comeback på posten i det nye år.
Den populære holdleder kan igen afse tid til
de lange ture med førsteholdet, og tiltrådte
ved årsskiftet.

Sportsudvalg får sports- og
udviklingschef

Fra den 1. januar 2021 har Odder IGF Fodbold styrket organisationen med Frank Pedersen som ny udnævnt Sports- og udviklingschef. Han får Michael Nielsen ved sin side
som assistent. De primære opgaver bliver
omkring U19 talenterne og Danmarksserieog Jyllandsserieholdet. Øvrige medlemmer i
sportsudvalget er Steffen Buck-Hansen, Pe-

Jan Rosendahl Pedersen

ter Lund Christensen og Svend Erik Nielsen,
der får opgaver i klubben omkring børne- og
ungdomsårgangene.

Talentcenter for alle

Odder IGF Fodbold arbejder på at skabe et
nyt internt talentcenter med udgangspunkt i,
at ”alle har talent”.
Opgaverne er mange. Her kan nævnes, at
man også arbejder på at udvikle egne trænere
til klubben. Odder IGF Fodbold vil i 2021
arbejde på at skabe en større identitet blandt
klubbens medlemmer, således at Odder styrker uddannelse og støtte af egne talenter,
både som spillere og som trænere/ledere.
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Der hvor du er
når lokale kræfter
står bag
Odder afdeling | Rathlousgade 6
8300 Odder | tlf. 70 20 83 21
sparkron.dk
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Rosensgade 5 · 8300 Odder · Tlf.: 8654 3266 · Fax: 8654 0336

Erhvervscenter
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Odder på vej tilbage?
Odder Fodbold har med den tidligere superliga- og landsholdspiller Carsten Hemmingsen i spidsen formået at vende en nedtur fra
2.division til bunden af Danmarksserien, til nu, at snuse til oprykningsspil efter sommerferien. ”Der er lang vej endnu, men hvis
spillerne i Odder virkelig vil, er der gode
muligheder” indleder cheftræner Carsten
Hemmingsen.
Sæsonen 2020 blev delvis spoleret af corona
situationen, så spillerne gik tidligt på vinterferie. - ”Ja og her tror jeg den afgørende faktor ligger” fortsætter Carsten Hemmingsen.
”De hold der formår at holde jul og nytår
uden at miste form, de vil også stå bedst, når
vi starter til februar”, mener træneren.
”Det er en usædvanlig kort vinterpause, og
spillerne har alle fået en træningsplan med

Bedre Bad Bedre Energi

er en landsdækkende kæde
af VVS-virksomheder med
fagfolk og specialister indenfor
badeværelse og bryggers.

hjem, overholder de den, står vi godt når vi
indleder foråret den 13. februar med at møde
B.1913 her i Odder”, understreger Hemmingsen.

Odder er en god klub

Vi spurgte ind til, hvorfor Carsten Hemming
sen vil tage turen helt fra Odense til Odder
tre gange om ugen for at træne et Danmarksseriehold?
” Jeg har selvfølgelig også ambitioner. Men
Odder er en god klub med mange frivillige
der virkelig yder utrolig meget for at tingene
skal lykkedes. Det har Jeg respekt for. Odder
har en stor ungdomsafdeling med masser af
talenter, det har jeg ikke været vant til i de
andre klubber jeg har trænet.
Vi har et godt Danmarksseriehold med man-

Kontakt vores
VVS-installatør
allerede i dag!
Ring på tlf.
86 54 44 44
- vi er klar
til at
hjælpe dig!

Skovdalsvej 13 - 8300 Odder - Tlf. 86 54 44 44 - kenskovby@gmail.com
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ge spillere fra klubbens egne ungdomshold,
og flere kommer sikkert til” understreger
Carsten Hemmingsen.

Flot CV

Carsten Hemmingsen har oplevet de meste
som fodboldspiller. Med over 280 superligakampe og nogle landskampe har cheftræneren fra Odder mærket suset fra de store
stadions.
På hold med blandt andre Michael og Brian Laudrup var Carsten med, da Danmark
i 1995 sensationelt vandt King Fahd Cup,
hvor Danmark i finalen vandt 2-0 over Argentina.
Carsten Hemmingsen der rundede 50 år den
18.december, har spillet 100 kampe for FC
København. Han har også spillet for Vejle,
AGF og OB.
Og spørger vi ind til hans største oplevelse
som fodboldspiller til dato lyder svaret
promte:
”Da vi i 1994 slog Real Madrid 2-0 på Santiago Bernabeu i Madrid og leverede vel den
største sensation i Dansk klubfodbold nogensinde”, siger Carsten Hemmingsen - der
et øjeblik forstummer med indre billeder fra
dengang.

Gode muligheder

Carsten Hemmingsen er en bestemt herre der

Cheftræner Carsten Hemmingsen

ikke går på kompromis når vi snakker resultater på banen. ”Jeg elsker at vinde, og så er
der ikke plads til kompromis. Skal vi have
succes i Odder, så handler det jo om at vinde.
Som jeg var inde på, så er det meget op til
spillerne selv om vi skal nå vores mål.
Vi har et godt hold, og er vi i god form, jamen så står vi godt til de afgørende kampe i
foråret, hvor marginalerne spiller ind.
Omvendt, kommer spillerne tilbage fra vinterferie i dårlig forfatning får vi ikke marginalerne, så det er helt op til os selv.
Odder er en god klub med fine muligheder
i fremtiden, det håber jeg starter den 13. februar” slutter Carsten Hemmingsen.

Hovedsponsorer i Odder IGF fodbold
Odder

ODDER

Støt venligst
vore sponsorer
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”De Uundværlige”
Egentlig skulle vi tale om det daglige arbejde
blandt det frivillige serviceteam hos Odder
IGF Fodbold.
Der skulle dog ikke gå mange sekunder før
anekdoterne tog over og kom i lind strøm
hen over bordet.
Da kaffen var skænket, og Johnny Borris,

Johnny og Hans Jørgen
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Hans Jørgen Andersen og Peder Petersen
havde fået varmet stemmen op, kunne historierne efter mange år hos Odder IGF nemt
havde fyldt hele denne bog.

50 år på posten

Johnny Borris er ”Benjamin” blandt de rutinerede herrer ved bordet, og ”de gamle”
byder da også ind med hvor længe de har
arbejdet for Odder IGF.
” Jeg har da vasket kamp- og træningstøj i
mere end 22 år, så det bliver op mod 30 år
som frivillig her i klubben” siger den tidligere typograf Hans Jørgen Andersen stålsat!
- ”jaaa, svarer Peter Pedersen prompte. Med
25 år her i Odder, og 25 hos Saxild IF er jeg
jo tæt på de 50 år i tjenesten som frivillig”
knækker det fra en smilende Pedersen.
Johnny Borris griner lidt på sin egen hygge-

lige måde og må erkende, at her kan han nok
ikke være med. ”Men mindre kan også gøre
det – jeg bor her jo næsten”, supplerer Johnny Borris, og afslører det gode sammenhold
der blandt ”De Uundværlige” i Odder.

Det gamle fotografi

Vi tre ”drenge” har været med i med- og
modvind, ” - og på hjemme- og udebane, tilføjer Hans Jørgen, - i daglig tale bare ”HJ”.
Vi har været med bussen i mange år, når turene er gået nord, syd, øst og vest med Odders førstehold.
”Der har været mange store kampe, men
kampen i Ålborg mod Aab trænger sig nok
på”, siger Johnny Borris.
Ja, og pokalkampen her på stadion mod
AGF”, lyder det hurtigt fra Peter Pedersen,
- flere anekdoter og røverhistorier tager over
på det rigtige hyggelige møde.
- Nostalgisk bliver det, da jeg viser et 13-år
gammel billede af seks af de gamle frivillige kæmper, der i en menneskealder var og
er allesteds nærværende på det gamle Odder
Stadion, nu Spektrum Park.
”Der er jo Finn, Hans, Bette Åge og så Erik

Høeg”, lyder det spontant fra HJ. Herefter
bliver der et sekund stille i studiet, for ingen
af dem er her mere. Billedet taget den 10.
november 2007, og 4 af de 6 er nu væk, og
legendarisk klubhistorie!
”Nu er der så bare os”, lyder det fra Johnny,
og kigger over på HJ og Peter.
Peter er ikke med på billedet.

Serviceteam

- At komme ind på, hvor mange jobs Johnny,
Peter og HJ har i klubben skal vi undlade at
komme ind på. Men i dag er de blandt andet
en stor del af klubbens ”serviceteam”, der
ved førsteholdets hjemmekampe står ved
indgangen, modtager dommere og modstandere, sørger for at hjørneflagene er på plads,
opsætter bandereklamer, skærer pausekagen
til, laver kaffen ect ect – inden de har tid til
kick-off på dagens kamp.
I sandhed de uundværlige hos Odder IGF
Fodbold.
Gå ind på vores facebook side og se hele interviewet med de ”Uundværlige” fra Odder.
Her er der flere anekdoter fra en svunden tid.

Et dejligt billede af verteranerne. Flere af dem er desværre ikke i blandt os mere
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Eneste stadion i Danmark med gratis wienerbrød
Det er en kold morgenstund. Udenfor er det
bidende koldt, så vi er søgt ind i varmen hos
Byens Bager på Rådhusgade.
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Her dufter det af friskbagt brød, sukkergrise
og peberkager, som det så smukt hedder i
den gamle sang ”Der bor en bager på Nørregade”- adressen her er blot den lidt
mere prominente, Rådhusgade.
En af grundene vi er søgt i sukkerhi
hos Byens Bager og Bagermester
Henrik Kjærulff er ikke kun den
gode kaffe, men også at Byens Bager er leverandør til Danmarks eneste stadion med gratis wienerbrød
til tilskuerne.
Det er faktisk sådan, at alle tilskuere, hjemmepublikum som gæstende, får wienerbrød uden at betale en

krone, når det fløjtes
til pause af kampens
dommer.
” Ja det er rigtigt. Det
er en tradition jeg tror
der har 20 år på bagen.
Det startede egentlig
som en prøve, men nu
er det en tradition jeg
godt ved er meget populær. Men det er jo
også godt brød”, smiler Henrik Kjærulff.
Og ”Byens Bager”
har ret. Det er et tilløbsstykke når det er
pausetid.
Selv boldrenge og
piger får lækkerier med kæmpe trøffelkugler med alskens farver, det er populært hos
boldhenterne.

Lokal bagedyst

Men det er jo ikke det eneste samarbejde der
løber mellem bagermanden på Rådhusgade
og fodboldklubben på Parkvej.
I en lang årrække har Odder Fodbolds sponsorer været gæster i bageriet ved juletid.
”Det er super hyggeligt”, siger Bagermesteren og fortsætter: ”Vi startede med 8-10
sponsorer der skulle lave brunkager, vaniljekranse og jødekager, men det tog hurtig om
sig.
Vi må nu bruge både 2-3 aftener med udsolgt
bageri, nogle fantastiske aftener med hjemmebag i dåsevis, lotterier og en lille juleøl”,
griner Henrik Kjærulff og får julestjerner i
øjnene.
Desværre blev det ikke sådan i 2020, hvor en
vis virus ødelagde muligheden for julehygge

og hjemmebag i Byens Bageri på Rådhusgade.

Jubilæum og videofilm

Henrik Kjærulff og hans tilkomne, Helle ,
har været bagerpar i Odder i mange år. Så
mange, at det her i år 2021 er tid til 25-jubilæum, og så bliver parret for alvor ”Guldbageren på Rådhusgade” som de stadig benævnes i folkemunde.
”Uha ja, tiden går siden vi flyttede til Odder
fra Fåborg”, eftertænker Henrik Kjærulff.
”Jeg havde jo en god periode som håndboldspiller hos GOG i divisionerne, men så blev
jeg en stor mand - i kilo forstås, og så var
det slut, siger bageren. Og når tiden så ikke
bruges på bagerværk, hvad sker der så?
”Et godt glas vin med fruen, en saftig bøf
og så en god film fra videokartoteket. Jeg
har mange serier, lidt en passion. Jeg må
indrømme at Barneby har en stor stjerne
hos mig. Jeg har alle årgange, slutter Henrik
Kjærulff smilende og bliver helt salig.
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VI ER DIN
ELEKTRIKER
● Alm. El-installationer ● Solceller
● Intelligente installationer ● Boligventilation
● Landbrugs-installationer ● Antenne og parabol
● Industri-installationer ● Netværk: kabel og trådløs
● Butiks-installationer ● Fiberløsninger/
Fiberblæsning
● Varmepumper
● Tyverialarmer
● Brandalarmer
● Belysning
● Hvidevareservice
● Køleservice
● Termografering
● Energibesparelser
og rådgivning

Rådhusgade 96 - 8300 Odder - Tlf. 86 54 29 11
www.hessellund-el.dk

HØJBJERG
INSTALLATIONSFORRETNING
Banegårdsgade 15 - 8300 Odder - www.kontorhandel.dk - 87 800 709
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Husk at tilmelde dig til Odder Fodboldskole 2021
Der afholdes Fodboldskole i Odder (Spektrum Park) i uge 31 2021.
På Odder Fodboldskole får du fem sunde og sjove fodbold-dage med
masser af fodboldstræning, frokost, frugt og en flot tøjpakke for kr. 1.100.

Praktisk info:
Fodboldskolen afholdes i uge 31 i 2021, mandag-fredag fra kl. 9.00 -15:00.
Alle drenge og piger fra årgang 2006-2014 kan deltage, og alle er velkommen uanset klubtilhørsforhold og hvor længe man har spillet fodbold.
Vores trænere og trænerassistenter vil inspirere og udvikle børnene med
afsæt i deres alder og niveau. Der tilbydes målmandstræning to gange i
løbet af ugen, hvis man ønsker dette.
Som deltagere får du: 5 dages sjov og kompetent fodboldtræning fra kl. 9.00 til 15.00.
En tøjpakke fra HUMMEL (T-shirt, shorts og fodboldstrømper).En fodbold fra SELECT.
En drikkedunk. 5xsund frokost fra Spektrums Café. Frugt hver eftermiddag.
Mulighed for at møde nye og gamle venner. Diplom. Hold-foto (udsendes på mail)
Ved tilmelding skal man give tilladelse til, at deltageren må blive fotograferet til brug på Odder IGF
Fodbolds hjemmeside, facebookside, Instagram og markedsføring.
Tøjet kan prøves og bestilles i Intersport Odder efter betalt tilmelding. Medbring kvittering for tilmelding. For nærmere information kan man ringe på tlf. 86 55 29 00.
Sidste frist for tilmelding til fodboldskolen er 30.06.2021.
Ved tilmelding skal fødselsdato angives i Bemærkningsfeltet til brug for holdinddeling.
Tilmelding via dette link: https://kluboffice.dbu.dk//DBU/Activity?id=205259&clubid=602
Sponsor: Hessellund El A/S

Torvet 5, 8300 Odder
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Ørnen flyver
Odder IGF Fodbold har mange fostret mange
dygtige fodboldspillere. En af dem er vores
unge målmand Peter Flyvholm Jørgensen.
En målmand der ”flyver” med en Ørn’s

kæmpe vingefang, og en spiller der forstår
at hugge til når det er mand-mod-mand på
målstregen.
Den beskedne og sympatiske store målmand
viste for alvor i 2020 sit store værd for sit
hold.
Efter flere sæsoner på bænken Odders 2.divisionshold, er han nu sikker førsteholdsmålmand i målet for Odder, i alt med 33 førsteholdskampe så langt.
- ? og Peter! Da Odder Fodbold var en del af
2.division blev det til mange ture over sund
og bælt på bænken uden spilletid, hvad var
det for en tid?
- ”ahh, Der er jo mange andre Odderdrenge
der har brugt mange timer i bus uden at få
spilletid.

Kontakt os i dag

Kontakt elektrikeren

Vi beregner uforpligtende tilbud.

Vi er på vej...

JH EL ApS . Rådhusgade 30 . 8300 Odder . Tlf. 4096 9633
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Odder IGF Fodbold har mange fostret mange
dygtige fodboldspillere. En af dem er vores
unge målmand Peter Flyvholm Jørgensen.
En målmand der ”flyver” med en Ørn’s
kæmpe vingefang, og en spiller der forstår
at hugge til når det er mand-mod-mand på
målstregen.
Den beskedne og sympatiske store målmand
viste for alvor i 2020 sit store værd for sit
hold. Efter flere sæsoner på bænken Odders
2.divisionshold, er han nu sikker førsteholdsmålmand i målet for Odder, i alt med
33 førsteholdskampe så langt.
- ? og Peter! Da Odder Fodbold var en del af
2. division blev det til mange ture over sund
og bælt på bænken uden spilletid, hvad var
det for en tid? - ”ahh, der er jo mange andre
Odderdrenge der har brugt mange timer i bus
uden at få spilletid.Det er en del af gamet,
man må være tålmodig og så forsøge at gribe
chancer når den kommer. Jeg er super-glad
for at være inde på start elleve nu, og vil gøre
alt for at blive der”, lyder det beskedne svar
fra Peter Flyvholm.

Den blå tråd

Den ”blå tråd” er for alvor ved at tegne et
Odderhold med spillere fra egen talentafdeling. En sløj start i Danmarksserien, blev
afløst af lovende takter. Hvordan ser du sæsonen så langt?
- ”Jeg synes, at vi har holdet til at spille
med om oprykning, altså slutte i Top 4. Vi
spillede rigtig fornuftig i efteråret, og kan
vi holde fokus, ser det fornuftigt ud, mener
målmanden.
Odder har spillet nogle rigtig gode kampe og
især på hjemmebane leverede klubben godt.
På udebane har man ikke vundet endnu, men
alligevel blev kampen ude mod Ringkøbing
IF nævnt som din hidtil bedste?

- ”ahh, det ved jeg nu ikke. Det, der fylder
mest, er at vi desværre ikke formåede at
holde fast i føringen, men måtte indkassere
en udligning sidst i kampen” udtrykker Peter
Flyvholm.
Den kun 22-årige og 198cm store målmand
har under alle omstændigheder leveret en
flot sæson for ”De Blå”. Han er helt klar på
at blive endnu bedre i den nye sæson.

Udenfor banen

Hvad bruger du tiden på, når fodbolden ikke
tager tiden.
- ” Lidt godt mad, gerne Indisk, en kold Cola
og så noget godt pop på anlægget. Gerne
Frank Ocean”, slutter Peter Flyvholm Jørgensen, der også gerne smider benene op på
sofabordet til en fodboldkamp med Liverpool FC.

Om Flyvholm

- Assistenttræner Kenneth Kristensen om Peter Flyvholm Jørgensen:
Peter er en ung talentfuld målmand der for
alvor har slået til da han endelig fik chancen. Fejede alt skepsis af bordet og blev en af
vores vigtigste spillere i 2020 – ja, det man
kalder en ”point-målmand”. Han har stort
potentiale, udtrykker assistenttræneren.
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Din lokale
sportsbutik
Vi støtter
lokalsporten
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Kontaktpersoner og bestyrelse i Odder IGF Fodbold
Formand
• Peter Lindberg Christensen
Mobil 4012 9384
peterlindberg1959@gmail.com

Koordinator Talentcenter
• Peter Lund Christensen
plc.manunited@gmail.com
Mobil 2542 2200

Aktivitets-udvalg
• Martin Mikkelsen
marmik87@gmail.com
Mobil 3027 7417

Næstformand
• Svend Erik Nielsen
Mobil 3059 6814
nielsen.teglbakken@gmail.com

Ungdomsudvalg
Ungdomsformand (U17-U19)
• Svend Erik Nielsen
nielsen.teglbakken@gmail.com
Mobil 3059 6814

• Tina Evjen Nicolaisen
tinaevjen@gmail.com
Mobil 6069 5470

Kasserer
• Karenlise Brink
Mobil 2466 8670
brink.rasmussen@privat.dk
Sekretær
• Trine Lindkvist
mobil 61144646
lindkvist.trine@gmail.com
Bestyrelsesmedlem
Sponsoransvarlig
• Ove Frederiksen
Mobil 3030 3089
Ove_frederiksen@hotmail. com
Bestyrelsesmedlem
• Michael Nielsen
mobil 51515255
michael_nielsen@live.com
Bestyrelsesmedlem
• Søren Gjørtz
mobil 61557647
soren.giortz67@gmail.com
Bestyrelsessuppleanter:
• Mick Kjær
mobil 40850824
mickkjaer@yahoo.com

Medlem (U13-U16)
• Jens Spanfelt
jens@spanfelt.dk
Mobil 2265 2445
Medlem (U6-U12)
• Steffen Buck-Hansen
steffen@buck-hansen.dk
Mobil 2389 7563

Kommunikation
• Morten Toft
oigf-mt@sport.dk
Mobil 2174 8100

Materieludvalg
Materialer
• Svend Erik Nielsen
nielsen.teglbakken@gmail.com
Mobil 3059 6814

Baner og turneringer
Kampfordeler og Banemester
• Ove Daugaard
od@nonbye.dk
Mobil 6162 1318

Boldrum
• Sune Friis Christensen
mobil 30669336
sfriis85@outlook.dk

Hjemmekampe
• Morten Toft
oigf-mt@sport.dk
Mobil 2174 8100

Nøgler
• Peter Lund Christensen
plc.manunited@gmail.com
Mobil 2542 2200
Økonomiudvalg
Kasserer
• Karenlise Brink
Mobil 2466 8670
brink.rasmussen@privat.dk

Sportsudvalg
Formand
• Svend Erik Nielsen
nielsen.teglbakken@gmail.com
Mobil 30596814

Formand
• Peter Lindberg Christensen
Mobil 4012 9384
peterlindberg1959@gmail.com

Sports- og Udviklingschef
• Frank Pedersen
fkp13579@gmail.com
Mobil 20163650

Kontingentadministrator
• Kirsten Eriksen Pedersen
mobil 29242394
kontingentadm@odderfodbold.dk

• Søren Gjørtz
mobil 61557647
soren.giortz67@gmail.com

• Jens Spanfelt
22652445
jens@spanfelt.dk

Medlem
• Michael Nielsen
mobil 51515255
michael_nielsen@live.com

IT og Klub-Office
Kasserer
• Karenlise Brink
Mobil 2466 8670
brink.rasmussen@privat.dk

Kontingentadministrator
• Kirsten Eriksen Pedersen
mobil 29242394
kontingentadm@odderfodbold.dk
Sponsorudvalg
Sponsorchef
• Ove Frederiksen
ove_frederiksen@hotmail.com
Mobil 3030 3089

Uddannelse
• Jens Spanfelt
mobil 22652445
jens@spanfelt.dk
Frivilligheds-gruppe
• Martin Mikkelsen
marmik87@gmail.com
Mobil 3027 7417
• Peter Lindberg Christensen
peterlindberg1959@gmail.com
Mobil 4012 9384
• Jens Spanfelt
jens@spanfelt.dk
Mobil 2265 2445
Fundraising
• Klaus Udbye Agesen
klausagesen@hotmail.com
Mobil 2032 3515
• Karenlise Brink
kasserer@odderfodbold.dk
Mobil 2466 8670
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Du skyder ikke ved siden af,
hvis du vælger EDC
til at sælge din bolig!

Ring 86 54 22 77 (Odder) eller 86 93 78 33 (Beder)

Ejendoms Centret A/S
Vi giver altid en seriøs og realistisk vurdering...

Følg klubben på
www.facebook.com/odderfodbold
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1

5

FEBRUAR
1 ma
2 ti

MARTS
1 ma
2 ti

9

APRIL
1 to
langfredag

Skærtorsdag

2 sø

1 lø
3 ma

2 fr
4 sø

3 lø
5 ma

3 on
4 to
6 ti

MAJ

Danmarks befrielse

1 ti

to 24
fr 25
27 sø

JUNI

22

26

Sct. Hans Aften

25

24

23

Fars dag/Grundlovsdag

2 on
3 to
4 fr
5 lø

7 ma

6 sø
8 ti

6 to

4 ti

5 fr

Påskedag

4 to
6 lø

5 on

5 fr

2. Påskedag

6 lø

3 on

14

10 to

14 ma

7 on

7 fr

7 sø

8 lø

7 to

8 to

9 sø

9 ti

11 fr
12 lø

15 ti

13 sø
14 fr

Kr. Himmelfartsdag

12 on
14 on

13 to

9 on

9 fr

10 ma

7 sø

18

2021 Du skyder ikke ved siden af hvis du vælger EDC til at sælge din bolig
Nytårsdag

JANUAR
1 fr
2 lø
3 sø
4 ma
5 ti

10

10 lø

8 ma

11 sø

8 ma
10 on

12 ma

Mors dag

11 to

13 ti

8 fr

6 on

6

10 on
12 fr

19

11 to
13 lø

11 ti

12 fr
14 sø

20 sø

19 lø

18 fr

17 to

16 on

15 lø
16 sø
17 ma
18 ti
20 to

21 ma

19 on
21 fr

16
21 on
23 ti

22 ma

21 sø

22 ti
22 ma

21 sø

22 lø

20

15 to

15

13 lø

9 ti

2

9 lø
10 sø
11 ma
12 ti
14 sø

13 on
14 to

15 ma

17 lø

15 ma

18 sø

15 fr

17 on

19 ma

Dronning Margrethe II

18 to

20 ti

16 fr

17 on

19 fr

11

18 to

20 lø

16 ti

19 fr

7

20 lø

16 ti

3

16 lø
17 sø
18 ma
19 ti
20 on
Kr. Himmelfartsdag

22 to

23 sø

22 fr

21 to

23 fr

24 ma

28 ma

26 lø
27 to

29 ti

26 on

23 on
24 lø

Pinsedag

25 sø

12
24 on

26 ma

8

25 to

27 ti

28 fr

2. Pinsedag

24 on

26 fr

28 on

30 on
31 ma

29 lø
St. Bededag

30 sø

30 fr

29 to

21
25 to

27 lø
29 ma

25 ti
26 fr

23 ti

24 sø
25 ma
26 ti
27 on

30 ti

17
27 lø

23 lø

4

28 sø

29 fr

31 on

13

28 sø

30 lø

28 to

31 sø

55

SEPTEMBER

OKTOBER
1 fr

2 ti

1 ma

1 on

6 lø

5 fr

4 to

6 ma

5 sø

4 lø

6 ti

8 on
9 to

12 sø

15 on
16 to

20 lø

19 fr

18 to

20 ma

19 sø

18 lø

20 ti

22 on

25 to

26 sø

25 lø

24 fr

Juledag

Juleaften

49

DECEMBER
2 to

6 on

7 sø

3 fr

7 to

8 ma

10 fr
12 fr

13 ma

11 lø
13 lø

5 ti

8 fr

9 ti

44

NOVEMBER

2021 Du skyder ikke ved siden af hvis du vælger EDC til at sælge din bolig
JULI
AUGUST
1 on
2 lø

1 sø
2 to
3 sø

1 to
3 fr
4 ma

2 ma
4 lø

2 fr

5 sø

8 on

9 lø

5 ma

9 to

10 sø

10 lø

13 on

14 sø

11 to

14 to

15 ma

21 sø

17 fr

20 on

22 ma

12 ti

7 ti

10 fr

11 ma

3 on

4 on

31

5 to
6 ma

3 ti

6 fr
7 ti

40

7 lø

11 lø

45

12 sø

Mortensaften

11 on

11 sø

15 fr

16 ti

14 ti
16 lø

12 ma

10 on

12 to

13 ma

16 to

17 sø

21 to

26 fr

27 ma

23 to

27 lø

Nytårsaften

29 on
30 to
31 fr

2. Juledag

28 sø

26 ti
27 on

29 ma

19 ti

22 fr

23 ti

19 ma

23 lø

21 ti

24 sø

18 sø

13 ti

17 fr

18 ma

32

13 fr

14 ti

18 lø

10 ti

14 lø

15 on

19 sø

41

14 on
15 sø

18 on

46

19 to

20 ma

28

15 to
16 ma

20 fr

21 ti
23 to

22 on
24 fr

25 ma

17 on

21 lø

25 lø

28 to

28 ti
29 fr

30 ti
31 sø

48
30 lø

47
26 sø

29 on
30 to

24 on
25 on

25 sø
26 ma
27 ti

35

34
26 to

27 ma

33

22 sø

37

16 fr
17 ti

4 sø

7 on
8 sø

3 lø

27

8 to
9 ma

36

9 fr

49 år

17 lø

21 on

23 ma

27 fr

28 ti

42

22 to

24 ti

28 lø

29

23 fr

29 sø

38

24 lø

28 on

30 ma

43

29 to

ti 31

30

30 fr

39
31 lø

50

51

52

56

55

