
En hjælpende hånd ...

I det meget vigtige topopgør mod Holstebro mødte 400 tilskuere op på Spektrum Park. 
Her kom årets billede i kassen.
Træner Carsten Hemmingsen i vild jubel med sine spillere efter Odder IGF havde bragt sig foran 3-1. 
Kampen endte iøvrigt 4-1.
Læs mere om Danmarksserieholdet og mange andre artikler inde i bogen.

2022

I det meget vigtige topopgør mod Holstebro mødte 400 tilskuere op på Spektrum Park. 
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Nørregade 6  ·  Tlf. 87 80 28 00

Kvickly Odder tilbyder en god handelsoplevelse 
i velassorterede specialafdelinger

Besøg også vores fi lialer – Dagli’ Brugsen Gylling og 
Dagli’ Brugsen Hou – på din tur rundt i sommerlandet.

 Kolonial · Slagter · Isenkram · Bistro · Delikatesse · Ost · Frugt og grønt · Vin · Bager · Tekstil · Parfumeri · Kiosk

Vores vinafdeling 
er en af de største i 
Jylland – og lands-
kendt for MEGA 
VINLAGERSALG, 
der afholdes 2 
gange årligt.

Oplev blandt andet  
• 100 m lang togbane
• 1000 l akvarium med fi sk 
• Legerum for de mindste
Kom og oplev det hele…

Bliv medlem 
og få fordele
når du handler.

Vores vinafdeling 

Få medlemsbonus og -fordele
på dit medlemskort ...
Download medlemsapp med digitalt 
medlemskort, kvitteringer, 
betalingsmulighed, opskrifter o.m.m.

OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...
– TA’ EN TUR I KVICKLY ODDER!

Se fi lmen: kvicklyodder.dk/animation



Rosensgade 50 · Odder · 86 56 06 66 · brillestudiet.dk

Brillestudiet støtter 
sporten i Odder

I toppen af Rosensgade

Følg klubben på
www.facebook.com/odderfodbold

Tlf. 86 54 30 00 - www.probiler-odder.dk

Åbningstider
salgsafdeling:
Mandag-fredag    9.00-17.30
Lørdag                       Lukket
Søndag åbent    12.00-16.00

Åbningstider
reservedele og værksted:
Mandag-torsdag  7.30-16.00
Fredag                  7.30-15.30
Lørdag og søndag    Lukket

Ballevej 12-14 - 8300 Odder



En klub i vækst

Mick Kjær,
formand for

 Odder IGF Fodbold

Fortsættes næste side...

Kære læser
Vi er stolte over endnu engang at kunne præ-
sentere en udgave af ”En Hjælpende Hånd”. 
Denne fine årsbog viser fodboldåret 2021 
frem og retter samtidig blikket mod fremti-
den for Odder IGF Fodbold.
Ved generalforsamlingen 2021, blev under-
tegnede valgt som ny formand for Odder 
IGF Fodbold. Jeg vil gerne benytte denne 
anledning til på hele klubbens vegne at takke 
Peter Lindberg for det enorme stykke arbej-
de, han har lagt i Odder IGF Fodbold. Det 
er så inderligt fortjent, at Peter, efter 29 år 
som formand, i forbindelse med generalfor-
samlingen blev udnævnt som klubbens kun 
4. æresmedlem.  
2021 blev et flot fodbold-år for Odder IGF 
Fodbold. Klubben er tilbage på sporet i 
forhold til vækst i medlemmer, trænere og 
frivillige og rundede i efteråret 950 antal 
aktive i klubben. Det er ikke i tidens trend, 
at foreninger indenfor holdsport er i vækst, 
så det er meget positivt at konstatere at Od-
der IGF Fodbold går mod strømmen. Denne 
vækst skal vi fortsætte. Vi har i vores klub så 
meget at tilbyde som et alternativ til ”ego-
sportsgrene” og tid foran en skærm. Hos 
Odder IGF Fodbold sætter vi sammenhold, 
fællesskab og velvære i spil i en skøn blan-
ding med verdens bedste legetøj; fodbolden. 
Disse værdier bliver der i højere grad brug 
for i fremtiden. DBU har med deres nyligt 
udsendte 2025 strategi netop sat fokus på 
at udvikle, beskytte og fremtidssikre fod-
boldsporten, så fodbolden også fremover 
bidrager til løsninger på en række af de ud-
fordringer, vi har som samfund.
Fodbold er med indtoget af kunstgræsbaner, 

blevet en helårs udendørssport. Vi har fort-
sat et indendørsfodbold tilbud i vores klub, 
men vi oplever en stigende interesse og lyst 
til at spille fodbold udendørs året rundt. Det-
te giver et pres på vores ressourcer. Både i 
form af almindeligt slid på vores materiel, 
men også på vores behov for endnu flere 
frivillige trænere og ledere. Tidligere påtog 
forældretrænere sig også ofte roller i klub-
bens organisation eller i konkrete opgaver, 
men med træning året rundt, 2 gange om 
ugen og kamp i weekenden, er alle presset 
på tid. Vi har derfor behov for, at endnu flere 
finder det interessant at være med i kampen. 
Vi skal som klub sikre, at opgaverne er be-
skrevet og lige til at gå til, så er det vores 
håb og forventning at flere melder sig på ba-
nen. For sagt lige ud, så er det nødvendigt. 
En klub som vores, der vokser og udvider 
tilbuddet, kan ikke drives med samme an-
tal frivillige som tidligere, slet ikke hvis vi 
gerne vil nå videre med vores fodboldtilbud, 
både sportsligt og socialt.  Så mit håb til 
2022 er, at flere melder sig klar til at del-
tage i glæden ved at skabe en endnu bedre 
fodboldklub – til gavn for børn og voksne i 
Odder Kommune.
En voksende forening, giver også et øget 
pres på vores baner. En enkelt kunstbane, til 



det antal fodboldspillere vi har i Odder IGF 
Fodbold, er simpelthen ikke tilstrækkelig. 
Vi vil i 2022, arbejde videre efter den plan, 
som er skrevet i vores strategi og vision om 
etablering af endnu en kunstbane. 
Vores klublokale på Spektrum (speaker-
skuret) er en anden opgave, vi har kastet os 
over. Rammerne for 950 medlemmer, og 
forhåbentlig endnu flere i fremtiden, skal 
ganske enkelt være bedre end det vi har i 
dag. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som 
har til opgave, at arbejde med muligheder 
for etablering af et klublokale, så vi får et 
rum, der indbyder til det sociale på tværs af 
hold og alder i Odder IGF Fodbold.
Vi håber vore mange samarbejdspartnere, 
sponsorer og Odder Kommune vil bidrage 
konstruktivt, så vi får løst disse udfordringer 
indenfor en overskuelig fremtid.

En større klub betyder også vi er endnu 
mere relevant for vores mange sponsorer. Vi 
har i dag en fantastisk opbakning fra vores 
sponsorer, og med de planer der er for Od-
der IGF Fodbold, håber vi at kunne skabe 
endnu mere værdi, for den enkelte sponsor i 
de kommende år. 
Tingene går hånd i hånd og er uadskille-
lige; rammerne, frivillige, medlemmer og 
sponsorer. Går det op i en højere enhed, får 
vi en styrket sammenhængskraft og er et 
skridt nærmere målet om ”at være det bedste 
idrætstilbud i Odder Kommune”.
Jeg ønsker jer alle god læsning og glæder 
mig til at se jer på banerne, hvad enten det er 
som aktiv, frivillig eller tilskuer.

Med venlig hilsen
Mick Kjær, 

Bestyrelsen i Odder IGF Fodbold - stående fra venstre: 
Mick Kjær, formand, Jens Spanfelt, næstformand, Michael Niel-
sen, bestyrelsesmedlem, Ove Frederiksen, bestyrelsesmedlem. 
Siddende fra venstre: Søren Giørtz, bestyrelsesmedlem, Karenlise 
Brink, kasserer, Trine Lindkvist, sekretær.
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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 

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

Vi tilbyder komplette gardin- og 
solafskærmningsløsninger.

Velkommen hos Brandt Tæppper.
Vi står klar til at vise dig vort store 

udvalg i 
trægulve - designgulve - kork 

laminat - vinyl - linoleum
 væg-til-væg tæpper

og meget mere.



Du bestiller ViaBill 
Betaler

Du modtager Du betaler over 
flere rater

Salg af brugte iPhones, Pc, Mac 
Priser Fra 1595,- 

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.

Mulighed 
for fi nansiering 

igennem 

Byens 
Bedste Service 

Her kommer 
Service i 
1. række 



Salg og
information

kontakt ...

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.

Århusvej 58  ·  8300 Odder  ·  Tlf.: 86 54 18 22  ·  www.møbler.dk

HOS OS FÅR DU ALTID

• God service
• Den bedste rådgivning
• Fragtfri levering

Århusvej 58  ·  8300 Odder  ·  Tlf.: 86 54 18 22  ·  www.møbler.dk



I forbindelse med udgivelsen af denne fod-
bold-årbog er det traditionen tro, at Odder 
Fodbold Media og ”Blå Studie” har besøg af 
byens borgmester.
Efter mange år med Uffe Jensen som gæst 
havde vi glæden, at byde Odders nye borg-
mester Lone Jakobi velkommen forbi til en 
lille snak omkring borgmesterens ideer og 
tanker forud for det nye år.

Bredde og Elite vigtige
Og det var en veloplagt borgmester der 
mødte ind til vores fodboldmagasin ”Blå 
Studie” til en humørfyldt halv times inter-
view omkring det nye år 2022.
Lone Jakobi er selv en bevæg-glad borg-
mester med fødderne solidt plantet i et par 
løbesko. Vores dejlige område med hav og 
strand besøger Lone Jakobi gerne i kajakken 
når vejr og tid er til det.
Den mentale side har Odders nye borgme-
ster også fokus på, da Yoga er en fast be-
standdel af den mentale træning for krop og 
sind.
På spørgsmålet om det er elite eller bredde 
der står borgmesterens hjerte nær lyder sva-
ret promte;

”Bredden og eliten er jo hinandens forud-
sætninger, men det er jo klart at i en by som 
Odder har vi mest bredde. Jeg vil jo gerne 
have så mange som muligt ud at bevæge sig, 
både for fysikken, men også for det sociale. 
Man bliver jo glad af at bevæge sig”, indle-
der Lone Jakobi.
Lone Jakobi er helt på det rene med, at den 
markedsføring af Odder som kommune har 
såvel håndbold som fodbold placeret Odder 
på landkortet de seneste år. Spørgsmålet er, 
om det har værdi for Odder by og kommune.
”Det betyder meget, at når vores gode hold 
kommer ud og viser sig frem i andre byer, 
kan man samtidig se at vi fra Odder kan lide 
at være sammen, udstråler sammenhold og 
positiv tilsnit til sin idræt, er det positiv mar-
kedsføring af vores by”, mener borgmeste-
ren.

Ros til de frivillige
Efter interviewet er kommet godt i gang, af-
sløres det, at vores nye borgmester tænker 
meget i social tilgang i kulturen og forenin-
gerne i Odder.
”I min rolle som formand for kultur- og fri-
tidsområdet har jeg rost ungdomsafdelingen 
hos Odder IGF Fodbold for den måde i ar-
bejder med talenter og samtidig bredde. I 
ikke kun får, men tager et social ansvar, det 
synes jeg er rigtig godt og vigtigt”, påpeger 
Lone Jakobi.” Det samarbejde der er mellem 
kommune og klubberne, f.eks. med fritids-
pas, er et vigtigt værktøj til at favne alle”, 
understreger borgmesteren.

Klubhus rækker ikke længere
Odder IGF Fodbold har en gammel mand-

Bevæg-glad borgmester

Odders borgmester Lone Jakobi



skabs pavillon som klubhus., og har svært 
ved at imødekomme behovet for møde- og 
værested for klubbens medlemmer.
Det over 40 år gamle træskur er i forfald og 
rækker på ingen måde til de knap 1.000 med-
lemmer som Odder IGF Fodbold har i 2021.
Det var interessant at høre, hvorvidt borgme-
steren kender denne problematik og daglige 
udfordring, og hvis ja - hvilke muligheder er 
der for at få en løsning indenfor overskuelig 
fremtid?
”Jeg må være ærlig og sige, at jeg har ikke 
lige stedet og løsningen med der kunne bru-
ges som klubhus og samlested. Men med 
indgangen til den nye byrådsperiode, har vi 
besluttet at lave et stående udvalg som helt 
enkelt hedder ”fritid og kultur”. De skal have 
fokus på den kreative udvikling af kommu-
nen, idræt og kulturområdet. 
Her er det oplagt at etablere et samarbejde 
og bearbejde de muligheder der ligger her. 
Måske på tværs af nogle stedlige foreninger, 
og løse de udfordringer i har for eksempel 
lige her. Men jeg tager det med videre, det 
gør jeg”, smiler Lone Jakobi.

Stegt flæsk
I det hele taget var det en positiv og imøde-
kommende borgmester vi mødte i ”Blå Stu-
die”. Lone Jakobi har ikke været så hyppig 
en gæst på Spektrum Park når Odder spiller 
på stadion. Hun har for år tilbage selv haft 
fodboldskoene på, men det var ikke lige her 
talentet var størst, griner Lone Jakobi.
Odder IGF Fodbold vil i forbindelse med 
hjemmekampe i Danmarksserien 2022 lave 
en række events. Skulle der komme en mu-
lighed for at komme til fodbold med stegt 
flæsk og persillesovs er den nye borgmester 
klar. ”Hvis i inviterer, kommer jeg”, sluttede 
Lone Jakobi efter et humørfyldt og spæn-
dende interview.

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

Østjysk Ventilation & Varmepumpeservice
Banegårdsgade 14 · 8300 Odder · tlf. 4243 6500 · 8693 6500 · www.ovvservice.dk

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

8693 6500

Odders borgmester Lone Jakobi og Morten Toft, 
kommikationschef i Odder IGF  Fodbold



Flagskib sætter sejl

Odder IGF til tops i Danmarksserien

Den nye strategi omkring udviklingen af 
egne talenter ser ud til at give pote.
En fler-årlig indsats på at udvikle fodbold-
spillere i egen favn, frem for at købe sig til 
succes, ser ud til at lykkedes.
Vi skal således mange år tilbage for at finde 
et førstehold, hvor så mange Odder IGF 
Fodbold spillere fra egen ungdomsafdeling 
er i startopstillingen, i truppen, eller bobler 
på klubbens unge talentfulde Jyllandsserie-
hold.

Duks i Danmarksserien
Efter et meget fornemt efterår, har Odder 
IGF nemlig indtaget førstepladsen i Dan-
marksserien efter en flot 4-1 sejr i topopgø-
ret mod Holstebro. Og her så vi flere Odder-
spillere slå igennem, og Odder IGF Fodbold 
har således placeret sig i en fordelagtig posi-
tion i toppen af Danmarksserien. Men intet 
er afgjort endnu. Lad det være en væsentlig 
del af den store succes som efteråret var. 

Faktisk løb en af Odders egne drenge med 
titlen som ”årets spiller”, da målmand Chri-
stian Herluf-Braae Andersen løb med den 
fornemme titel.
Odder fik skabt et hold med kontinuerlig 
klasse og sluttede der hvor man helst vil 
være - nummer et. Med den øjeblikkelige 
førsteplads er der mangeb ”pustere” lige ef-
ter. Ringkøbing IF, Vejgaard og nedrykkerne
fra 2. division Holstebro er andre bejlere til 
den ene og alene plads der giver oprykning 
til divisionerne igen. Kjellerup IF er dark 
horse og ligger lige i oplandet til de fire top-
hold.

Udfordrende kampe
Odder IGF åbner forårssæsonen hjemme 
mod VRI den 26. marts kl 14.00. Herefter 
går turen til et ægte topopgør ude på Green 
Park mod Ringkøbing. Topopgør og spæn-
dende kampe følger i flok, inden ”De Blå” 
slutter sæsonen den 18. juni kl 14.00 på ek-
sotiske Soffy Road i Aalborg. Modstanderen 
er Vejgaard Boldklub.

Mange tilskuere
I efteråret præsterede 
Odder-drengene flere 
flotte kampe. 
Med næsten tre sco-
ringer i gennemsnit 
pr. kamp kom der 
mere og mere støtte på 
lægterne i ”Parken” 
på Parkvej. Det betød 
meget for holdet. ”Det 
giver lige den afgø-
rende procent til at 



oplagt mulighed. Så når du læser dette, har 
en ide, eller gerne vil være en del af vores 
team, må man gerne kontakte Odder IGF 
Fodbold.
”Jeg tror på, at vi kan skabe større samhø-
righed mellem medlemmerne i Odder, der 
gælder begge veje ved at skabe en fanklub 
af unge mennesker”.
”Vi har set andre klubber vi kan sammen-
ligne os med, at det kan lade sig gøre. Det 
kan det selvfølgelig også i Odder”!?
”Det er jo ikke sådan, at man skal bruge 
mange timer på projektet, faktisk bare nogle 
få. Så vi håber da, at nogle vil kontakte os 
og være med til at sprede stemning og gøre 
en forskel på stadion”, slutter Morten Toft.
Har du en ide eller gerne vil høre mere om-
kring vores projekt, skriv gerne til 
oigf-mt@sport.dk

Spændende forår
Rigtig meget tyder på, at Odder IGF Fod-
bold går ind til et meget spændende forår. 
Man kan let forledes til at tro, at vi skal hen 
til sidste spillerunde før vinderen af Dan-
marksserien findes, og den ene plads der gi-
ver avancement til divisionerne igen.
I hvert fald sætter Odder IGF Fodbold alle 
sejl på Flagskibets stormast, når et meget 
spændende forår har premiere til marts. 

løbe en umulig bold op”, siger as-
sistenttræner for Danmarksserien, 
Nicolai Johansen. Faktisk nåede 
vi næsten 400 tilskuere i den sid-
ste hjemmekamp mod Holstebro. 
Et gennemsnit der arbejdes på at 
holde eller forbedre i det nye år.
Der arbejdes på forskellige tiltag 
for at gøre Spektrum Park til et 
stemningsstadion, og hvad er så 
det?
”Vi er ikke herre over vejret, men andet kan 
vi godt påvirke” siger kommunikationsma-
nager, Morten Toft.
”Det skal være en oplevelse at gå til fod-
bold i Odder, og vores hold skal føle de er 
på hjemmebane. Vi ved at sejre skaber stem-
ning - og omvendt. Og udenfor linjerne kan  
vi godt skabe lidt ”lokal superligastemning” 
når Danmarksserien løber på banen og andre 
af vores hold spiller på opvisningsbanen”.
”Man kan forstille sig mange ting, og i før-
ste omgang arbejder vi med nogle udvalgte 
kampe, hvor vi vil lave nogle events, hvor 
flere af klubbens udvalg skal eller kan med-
virke”, fortsætter Morten Toft.

En lille fanklub
En lille fanklub med blandt andet bannere, 
flag og trommer er ligefor. Nogle sjove hap-
penings før og i pausen ved kampene er en 
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  Kampprogram for foråret 2022

  Danmarksserien - stilling

 Topscorerliste

Nicolai Johansen, Odder..............................11 mål
Jakob Truelsen, Odder.................................11 mål
Rolf Clavind Toft, Nørresundby FB...............10 mål
Mirsad Suljic, Holstebro................................  8 mål
Thomas Rohde, Odder.................................  8 mål

Mikkel Holk Madsen, Ringkøbing.................  7 mål
Anton Emil Funder, AaB................................  6 mål
Morten Uglebjerg Thomsen, AaB.................  6 mål
Mathias Dyg Jensen, AaB.............................  6 mål



Jeg har ikke abstinenser

- men savner alligevel fodbolden.

Svaret falder prompte fra Odder IGF Fod-
bolds nu tidligere formand, Peter Lindberg 
Christensen, da vi tager ham i ed i sæsonens 
sidste ”Blå Studie” fodboldmagasin.
Siden 1966 har Peter Lindberg Christensen 
haft sin gang sammen med tvillingebror Lars 
på Odder Stadion, som det hed dengang.
Med hele processen fra den første rundskæv 
under træner Thorkild Hermansen i 1966 
over førsteholdet, og sluttende i 2021 som 
formand og udnævnt æresmedlem af Odder 
IGF Fodbold har Peter Lindberg været hele 
processen igennem.

Mange timer om ugen.
Med op mod 15 timer om ugen, plus det løse, 
har Peter viet sit liv til en lang fritidskarriere 
med fodbolden. Til dagligt varetager han en 
betydningsfuld stilling hos Arkitema som 
kvalitetschef.
”Der er mange udvalg, såvel eksternt som 
internt, der kræver deltagelse, så det er klart, 
at der har været mange andre interesser som 
jeg har måtte ligge til side når klubben eller 
arbejdet kalder.

Efter en tid som førsteholdsspiller kom jeg 
i 1988 ind i bestyrelsen. Det var samme år 
min datter blev født, så det husker jeg jo, si-
ger Peter med et stort smil, der også har søn-
nen Thomas.
Efter 29 år på posten som ”chairman” i fod-
boldklubben kom mætheden snigende ind 
over Peter Lindberg Christensen.
Aahh ja. Jeg kunne mærke, at det drive man 
skal have med sig, fladede lidt ud. Og skal 
jeg være helt ærlig, så er det vel også sundt 
at der kommer nye øjne til, som måske ser 
udfordringerne på en anden måde.
Da du kom til som formand, hvad var da 
dine tanker som leder af en stor fodboldklub, 
havde du en hjertemission?
Ja, jeg kan huske min vigtigste opgave var 
at sætte det rigtige hold. Jeg var heldig at 
have dygtige folk, hvor jeg ud af mange kan 
nævne Bent Villumsen som en central figur, 
siger den tidligere formand.
Jeg brugte mange timer på indledningen. 
Heldigt at jeg har en forstående kone i Lotte, 
ellers var det nok ikke gået.
Er du nu helt ude af klubben. Er der andre 
interesser der trænger sig på?
Nej slet ikke. Jeg spiller jo stadig oldboys-

Peter Lindberg er glødende 
Chelsea fan



fodbold og har sagt ja til at arbejde med et 
par opgaver. Det at få det længe ønskede 
klubhus er blevet et projekt. Men ud over 
det, cykler jeg en del - så holder jeg mig da 
lidt i form, understreger Peter Lindberg.
Igennem så mange år, får du vel et stort net-
værk. Er det noget du kan holde fast i?
Ja det er rigtig. Jeg har mange venner inden-
for fodbolden, og holdt senest nytårsaften 
med en del af dem.
Et andet eksempel er vores Ynglinge 1977. 
Vi mødes stadigvæk skærtorsdag hvert år. 
Her bliver der tid til at opfriske gamle min-
der og sjove anekdoter over en skarp, griner 
Peter Lindberg.

Snakket sig varm
Efter en indledning hvor Peter Lindberg 
virkede lidt som en ”mæt-a-dage” formand, 
kommer der efterhånden mere ild i øjnene 
og gejst i stemmen, når snakken falder på de 
gamle dage og gode minder.
På spørgsmålet om, hvad der har betydet 
mest for Peter, livet indenfor eller udenfor 
banen, er det tydeligt at den indre film fra 
”Mindernes Alle’” tager fart.
Altså, vi havde et godt fodboldhold som 
drenge, junior og ynglinge, indleder Peter.
Senere som Jysk mester i serie 2 med Frank 
Pedersen som træner er highligts der altid 
får smilet frem. Selvfølgelig skal jeg også 
nævne projektet omkring kunstgræsbanen i 
2014. Det var vigtigt og stort. 
Vores daværende 2. divisionshold måtte 
rejse rundt for at få tid på andres kunstgræs-
baner, så det var helt sikkert vigtigt for klub-
ben, pointerer den tidligere formand.
Peter, du nævner mange gode stunder i klub-
ben, man passende kan kalde A-siden af me-
daljen. 

Men medaljer har jo også en B-side?
Ja, der var jo skattesagen der kom som et lyn 
fra en klar himmel for seks år siden. En træls 
plet som vi nu er kommet godt igennem. Al-
ligevel sov jeg godt om natten. 
Vi havde jo ikke lavet noget kriminelt, blot 
fortolket nogle indviklede regler på en - 
ifølge skat - en forkert måde. Heldigvis er vi 
igennem, og jeg har det godt med at nye folk 
i bestyrelsen ikke skal trækkes med det. Det 
er nu en lukket sag.

Minderne.
Efter skattesagen er snakken tilbage på fod-
bolden igen, og måden hvorpå det hele star-
tede. Peter lyser op og kan berette om nogle 
sjove anekdoter hvor du må ind på vores 
facebookside www.facebook.com/odder-
fodbold, for at få alle detaljer med. Det er 
virkeligt video-sjovt.
Peter Lindberg bliver helt fjern i blikket og 
ord pr. minut stiger væsentligt, når han for-
tæller historien om de første spark på Odder 

Fortsættes næste side...
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stadion, tilbage i 1966 for Peter og tvillinge-
bror ”Lasse”.
Selvom de to brødre ikke holder med samme 
fodboldhold er de bedste venner. Vi kan godt 
være efter hinanden når den står på Chelsea 
mod Arsenal. Men når kampen er forbi er vi 
bedste venner. Så Lasse vil jeg ikke undvære 
- han er min bedste ven, slår Peter Lindberg 
fast.

Sidst, men ikke mindst
Du fortæller så levende om din gode tid hos 
Odder IGF Fodbold. Er du nu sikker på at 
du kan undvære det?
Nu er jeg jo med i old-boys og skal arbejde 
med projekt ”klubhus”. Jeg har lige været på 
rundtur i nogle andre klubber og virkelig op-
levet, hvor vigtigt det er med et klubhus, og  
hvad et værested er for en forening.
Det er mere vigtigt end jeg lige regnede 

med, så her skal der arbejdes, slutter Peter 
Lindberg Christensen.
Har du lyst til at se hele interviewet med Pe-
ter Lindberg Christensen, kan du gå ind på 
vores facebookside www.facebook.com/od-
derfodbold og se ”Blå Studie” - et fodbold-
magasin fra Odder IGF Fodbold.

Peter Lindberg Christensen, udnævnt til 
æresmedlem i Odder IGF Fodbold i 2021

- fortsat fra forrige side...
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Købmand ser gerne mere 
samarbejde
”Det handler egentligt ikke så meget om 
hvad vi får for pengene. Vi vil bare gerne 
støtte op om de mange frivillige og aktive 
der spiller fodbold i Odder”, indleder Jesper 
Kirk, købmand hos Løvbjerg i Odder.

Dermed understreger Jesper Kirk det gode 
forhold der er mellem Løvbjerg og fodbold-
klubben i Odder.
Løvbjerg i Odder er en væsentlig støtte for 
Odder IGF Fodbold, og ud over at være 
medlem af klubbens sponsorgruppe, støtter 
Løvbjerg derudover også gerne specifikke 
projekter og tiltag.

Måltavle en selvfølge
”Mange butikker og virksomheder støtter 
der, hvor deres interesse ligger. 
Hos Løvbjerg i Odder har fodbolden en lang 
historik der går helt tilbage til min forgænger 
Simon Jensen. Og så snakker vi jo fodbold 
over disken i butikken”.
”Vi har haft en fornem omsætningsstigning 
de seneste år, og det har givet os muligheder 

Løvbjerg loyal sponsor

Købmand Jesper Kirk og
sponsorchef Ove Frederiksen



for at støtte specifik-
ke tiltag. Da Odder 
IGF Fodbold stod og 
manglede en ny mål-
tavle til opvisnings-
banen, var det helt 
oplagt, at her ville vi 
gerne bidrage”, fort-
sætter Jesper Kirk.
”Vi vil gerne støtte 
de folk der gør så 
stort et frivilligt arbejde. Derfor er det heller 
ikke så vigtigt, om det er eliten eller bredden 
vi støtter. Det vigtige er, at hjælpe til hvor de 
fleste får glæde”, understreger købmanden 
fra Løvbjerg.

Træner, fodboldinteresseret
og købmand
Købmand Jesper Krik er selv lidt fodbold-
tosset. Udover at følge sit favorithold, er han 
træner for U/7 årgangen i Hørning. Oprin-
deligt kommer Jesper fra Skive, men er nu 
bosat i Hørning, og købmand i Odder på sy-
vende år.
Fritidsinteressen for Jesper er som skrevet 
fodbold, og naturligvis det at være passione-
ret købmand.
39-årige Jesper Kirk vil gerne udvikle sig 
hele tiden, for ”tiderne skifter jo hele tiden”, 
som han siger.
”Vi udvikler meget på butikken. Vi har fokus 
på mindste mulige personaleudskiftning”. 
”Jeg er sikker på, at vores kunder gerne vil 
hilse på folk de kender i butikken og ved de 

kan få den rette hjælp”, mener Jesper Kirk.
Ligesom på fodboldbanen spiller vi hinan-
den gode her i butikken, og jeg er stolt over 
det vi sammen har nået i Løvbjerg Odder de 
seneste år. 
Mere kommer til, smiler Jesper Kirk.

Mere samarbejde velkommen
Jesper Kirk har mange forslag til udvikling 
og forbedring af Løvbjerg Odder, men også 
hvor fodboldklub og butik kan samarbejde.
”Vi vil gerne være ”first-mover” og være ny-
tænkende. Og i et lokalsamfund som Odder 
kan vi sagtens hjælpe hinanden mere end vi 
gør. Ja, jeg ser da mulig samarbejde på flere 
områder”. 
”Vi forlanger ikke så meget for vore sponso-
rater og støtte”. 
”Vi er glade for at kunne være sponsor og 
punkt-støtte når muligheden er der. Jeg tror, 
at samarbejde mellem foreninger og er-
hvervsliv har en selvforstærkende effekt, og 
helt sikkert samarbejdet mellem Løvbjerg 
og Odder IGF Fodbold”, slutter Jesper Kirk, 
købmand hos Løvbjerg Odder.

Købmand Jesper Kirk
ved delikatesse-

afdelingen i butikken
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Værtens bedste fest
holder du på Byens Hotel

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. 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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Fra ”Mindernes Alle”
Odder IGF var tæt på - meget tæt på, at ska-
be en kæmpe pokalsensation, da AGF måtte 
i overtid inden det forløsende mål på 1-0 
blev scoret af Kasper Sloth.
Vi er tilbage i august måned 2010 og stedet 
er Spektrum Park.
Tilbage i 2010 nåede Odder IGF frem til 6. 
runde af DBU’s landspokalturnering, eller 2. 
runde af den centrale turnering.

2.500 tilskuere på Spekjtrum Park
I DBU pokalen, dengang ”Ekstra Bladet 
Cup”, havde Odder lodtrækningsheld og 
trukket AGF op af hatten på DBU’s kontorer 
i Brøndby.
I Spektrum Park var 2.500 tilskuere på plads 
til et arrangement af de større, da AGF gæ-
stede Odder IGF i DBU’s pokalturnering. 
På forhånd en kamp, hvor AGF var kæmpe 
favorit, men det ville Odder ikke ligge under 
for. Om det var manglende motivation eller 
slet ret en offday hos AGF er svært at vide, 

men Odder IGF var i kampen som helhed 
”tættere på sejren” end AGF.
Efter en indledning med et stort AGF pres, 
var det Odders midtbane med specielt An-
ders Syberg og Kristopher Bonde der spil-
lede lige op med AGF’erne. 
I angrebet havde Odder en bomb-stærk Lars 
Larsen og finurlige Simon Elbæk, og det 
makkerpar var tæt på og lige ved flere gange.
Lars Larsen testede i første halvleg AGF-
målmanden Steffen Rasmussen der måtte 
præstere sig i fuld længde. 
Simon Elbæk drev gæk først med tunnel 
på Jens Gjesing, så skudfinte overfor Mark 
Howard, inden bolden kyssede stolpen, des-
værre på ydersiden, og sådan var Odder godt 
med.

Var den over stregen?
Odders største mulighed for scoring stod 
Simon Elbæk for. Elbæk sendte et frispark 
mod krydset og alle så den inde. Selv en til-
skuer, Danni Frederiksen var sikker i sin sag. 

”Jeg stod lige ud for mållinjen og 
er slet ikke i tvivl, den var inde”, 
mente Frederiksen.
AGF’s målmand var af en anden 
mening. Min redning var vigtig 
og god, men over stregen var den 
ikke, mente Steffen Rasmussen.

Heroisk indsats
Efter pausen begyndte AGF at 
overtage mere og mere af spillet. 
Et fremmøde på 5-600 AGF sup-
portere af de 2.500 tilskuere 
gjorde det bedste de kunne for at     
bakke ”de hviiieee” op. 

Heroisk indsats tæt på pokalsensation

AGF’s Kasper Sloth og Jerry Lucena i kamp med 
Odders Simon Elbæk



De kan takke Steffen Rasmussen, men også 
dygtige Benny Feilhaber og David Devdari-
ani der fik mere og mere spillerum. Igennem 
hele kampen viste Odders målmand Ulrich 
Elkjær også stort format foran de 2.500 til-
skuere, og Odders krumtap Michael Holm, 
måtte have været tæt på at spille sig til en 
kontrakt hos AGF. Han var banens bedste.

Tæt på afgørende scoring
I kampens sidste minut af den ordinære spil-
letid fik Odder en gylden mulighed for at af-
gøre kampen. 
Et kontra-angreb startet af Magnus Rasmus-
sen endte hos Kaspar Søgaard på fløjen, der 
sendte bolden i panden på Lars Larsen, der 
heaede hårdt mod AGF målmandens venstre 
side. Steffen Rasmussen fik dog det yderste 
af handsken på bolden, der endte ud i ingen-
ting.
Den enlige AGF-fuldtræffer blev sat ind to 
minutter inde i dommerens overtid, hvor 
unge Casper Sloth med et lodret vristspark 
fra kanten af feltet kanonerede han bolden 
ind i netmaskerne. Et flot mål, men sikken 
en skæbne for Odderdrengene.

Det blev samtidig kampens sidste aktion, og 
som TV 2 Østjylland sagde i aftennyhederne 
”en ikke uheldig sejr til AGF”.
Mens AGF spillere gik fra banen som offi-
cielle sejrherrer, var arrangementet, kampen 
og nedtakten en kæmpe sejr for Odder, kun 
målene manglede.
Siden er der vist ikke skrevet så mange auto-
grafer i Odder - af Odderspillere.

Simon Elbæk og David Devdariani 
i kamp om bolden.
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Festlig rekord med pokaluddelinger for sæsonen 20/21

Der var ikke megen Halloween uhygge over 
Spektrum Park lørdag eftermiddag den 30. 
oktober 2021. 
Et sæson-rekord stort publikum så Odder 
IGF Fodbold sætte det hidtidige tophold 
Holstebro på plads med en særdeles flot 4-1 
sejr. Faktisk var der en fed-fed stemning på 
det gamle stadion, hvor små 400 tilskuere 
”all inklusive” havde de store smil fremme, 

både til fodbold og ikke mindst til årets po-
kaludnævnelser. Uddeling af pokaler for 
sæsonen 20/21 for pige- og drenge trænere i 
børne og ungdomsafdelingen samt pige- og 
drengehold er en mangeårig tradition. 
I Odder IGF Fodbold har vi mange frivillige, 
som yder en kæmpeindsats for at klubbens 
mange medlemmer får nogle gode oplevel-
ser. 

Årets pigehold (U15-16 piger)
Pigerne i denne årgang har for-
mået via en god træningsindsats 
at fungere som et hold og derved 
skabt gode resultater. I juni må-
ned modtog pigerne kommunens 
idrætspris, lidt forskudt tids-
mæssigt grundet Corona, og ved 
denne modtagelse blev spillerne 
betegnet som ”usædvanlig friske 
piger”, og dette udtryk er helt rig-
tigt både til træning og kamp.

Årets hold i drengeafdelingen 
(U16 drenge liga 2)
Drengene på årets hold har gen-
nem hele fodboldopvæksten op-
nået imponerende resultater, og 
dette skyldes blandt andet et super 
energisk sammenhold. 
Via jeres trænere har I forstået at 
udvikle jer enkeltvis og samtidig 
fungere som et sammentømret 
hold. Jeres indsats har betydet, at 
I har kæmpet jer op i liga 2, hvor I bliver yderligere udfordret både individuelt og som hold, 
og har vist at I også kunne tage imod denne udfordring. 
Stort tillykke med udnævnelsen som årets drengehold.



Årets modtager som drengetræner: 
Sune Rasmussen (U12 og U15 drenge)
Sune har gennem mange år været træner i Odder IGF 
Fodbold. Sune har med sin rolige fremtoning sat sit gode 
aftryk på mange drengespillere i klubben, og med sin 
store indsigt i de enkelte årgange, har Sune evnet at få 
fokus på både det fodboldfaglige som det sociale. På sin 
stille måde formår Sune at stille krav og få det bedste 
frem i spillerne, uanset niveau. 
Tak for indsatsen Sune og tillykke med udnævnelsen 
som årets drengetræner.

Årets modtager som pigetræner: 
Lene Voss Jensen (U12 piger)
Lene er en pige som altid møder op til træningen i godt 
humør og spreder stor glæde blandt spillerne og som 
evner at afvikle træningen med en kærlig og fast hånd. 
Lene er et godt forbillede for pigerne men også for træ-
nerne omkring sig. Lene byder ind når der er brug for 
hjælp i klubben, som f. eks da 7. klasserne fra Parkve-
jens Skole skulle have inspiration til træning under Co-
rona tiden, eller da pigeraketten havde brug for hjælp. 
Tak for indsatsen Lene og tillykke med udnævnelsen 
som årets pigetræner.

ODDEROdder

Hovedsponsorer i Odder IGF fodbold

Støt venligst 
vore sponsorer

Årets spiller hos Odder IGF Fodbold 2021:
Christian Herluf-Braae-Andersen
Det blev en internet afstemning der var grundlaget for 
kåringen, hvor der blev afgivet mere end 300 stemmer 
på sms, facebook og mail.
Nummer to og tre i afstemningen blev henholdsvis 
Nicolai Johansen og Carl Emil Holland.



Fodboldafdelingen er på helt rette vej

Af Jan Schouby,
chefredaktør Århus Stiftstidende

1992 var året, hvor en ung amerikaner ved 
navn Bill Clinton blev præsident i USA. Det 
var året, hvor statsminister Poul Schlüter 
kunne konstatere, at Danmark sagde nej til 
Europa ved at stemme nej til Maarstricht-
traktaten og senere på sommeren vandt 
Europamesterskabet i fodbold.
Og 1992 var også året, hvor Peter Lindberg 
Christensen blev valgt som ny formand i 
fodboldklubben Odder IGF Fodbold. En 
post han først forlod igen på generalforsam-
lingen i september sidste år - efter 29 år.
En helt igennem fantastisk præstation, som 
fortjener enorm ros og tak. At ofre så mange 
timer og år på frivilligt arbejde til gavn for 
alle os andre er vanvittigt imponerende, og 
Peter har en stor del af æren for, at Odder 
IGF Fodbold i dag på rigtig mange områder 
er i bedre form end nogensinde før.
Ikke mindst sportsligt er der virkelig grund 
til optimisme.
Godt nok har klubben en gang tidligere lig-
get højere, end den gør nu. Men selv om de 
blå i øjeblikket ”kun” spiller i Danmarksse-
rien er det alligevel min påstand, at succesen 
er markant større i dag.
For det hold, der overvintrer på førsteplad-
sen i landets fjerde bedste række, består 
nemlig i høj grad af spillere, som Odder IGF 
Fodbold selv har opdraget. Faktisk har langt 
hovedparten af de 40 bedste spillere i klub-
ben spillet ungdomsfodbold på banerne her i 
byen. Og faktisk er der hele 16 af spillerne, 
som godt nok har forladt byen for at bo og 
studere i Aarhus men som stadig ”vender 

hjem” og træner og spiller fodbold i Odder. 
Det er for mig det bedste bevis på, at strate-
gien lige nu er den helt rigtige.

Dyr og dum strategi
Da Odder for et par år tilbage lå i bunden 
af 2. division, var holdet stort set renset for 
spillere af egen avl. Den gang boede næsten 
ingen spillere i byen, og kun meget få havde 
spillet ungdomsfodbold i Odder. I stedet blev 
spillere hentet ind i bundter primært fra århu-
sianske klubber og lokket med kørepenge og 
lommepenge-kontrakter.
En dyr og meget lidt hensigtsmæssig stra-
tegi.
For det første fordi, spillerne udefra naturlig-
vis ikke for alvor havde hjertet med til Od-
der. Så snart den sportslige succes udeblev, 
så snart det gjorde lidt ondt, eller så snart en 
anden klub lokkede med lidt ekstra, forlod 
spillerne klubben igen.
For det andet fordi byen aldrig følte et til-
hørsforhold til et hold udelukkende beståen-
de af folk ude fra. Tilskuerne bakkede af den 
grund heller aldrig for alvor op om holdet. 
For hvorfor tage ned og se byens hold spille, 
når ingen fra byen er på holdet? Beviset for 
den påstand kom, da der var markant flere 
tilskuere til U19-holdets pokalfinale, end der 



var til førsteholdets afgørende kampe i 2. di-
vision.
Og for det tredje, fordi det koster alt for man-
ge ressourcer, når der skal betales for spil-
lere udefra.  Ressourcer, der langt bedre kan 
bruges på at udvikle hele klubben og ikke 
mindst ungdomsafdelingen ved eksempelvis 
at bruge lidt penge på at ansætte trænere til 
de bedste ungdomshold.
Naturligvis skal Odder spille på det højst 
mulige niveau, men det skal være baseret på 
spillere af egen avl og så blot krydret med 
enkelte forstærkninger udefra. Præcis som 
holdet er sammensat i øjeblikket. Her er det 
primært spillere fra de to særdeles talentfulde 
årgange 1999 samt 2001 der udgør stammen 
godt bakket op af nogle få rutinerede spillere 
udefra som Nicolaj Nielsen, Nicolai Johan-
sen, Jakob Truelsen og Lasse Tougaard.
Derfor kan man også se, at interessen for 
at overvære førsteholdets kampe har været 
stærkt stigende det seneste år, og det vil kun 
stige yderligere, når forårets afgørende kam-
pe om oprykning til 3. division nærmer sig.

Hele byens hold
Odders fodboldafdeling handler jo heldigvis 
om meget mere end bare eliten.
Vi runder snart 1000 medlemmer, hvilket vil 
sige, at knap 10 procent af byens og knap 
fem procent af kommunens indbyggere er 
meldt ind i fodboldafdelingen.
Af dem er 32 på en såkaldt fripasordning. 
Og generelt gør fodboldafdelingen meget 
for at understøtte kommunens strategier og 
politiker, når det handler om sundhed, børn 
og unge, kultur, sundhed, integration og til-
flytning.
Der er ingen tvivl om, at det at have en vel-
fungerende fodboldafdeling er med til at 

gøre meget godt, både når det handler om 
sundhed og om at give de unge noget me-
ningsfyldt at lave, så de undgår at falde for 
de forkerte fristelser.
Derfor er det også ekstra positivt, at Odder 
IGF Fodbold netop har startet et talentcen-
ter op. Her er grundtanken, at der skal være 
plads til alle, og at alle har talent - uanset om 
drømmen er at ende som spiller på førstehol-
det, eller det handler om at have det hygge-
ligt med kammeraterne.
Med andre ord spiller fodbolden i Odder 
en meget vigtig rolle i byen, og den burde 
i mine øjne i endnu højere grad få politisk 
opbakning og økonomisk støtte fra kommu-
nens side.

To store projekter
Anlæggelsen af endnu en kunstgræsbane og 
bygningen af et klubhus er to store projek-
ter, som det ville klæde de folkevalgte at se 
positivt på.
Den netop afgåede borgmester Uffe Jensen 
har altid haft et positivt syn på Odder IGF 
Fodbold. Forhåbentlig har vores nye borg-
mester Lone Jakobi samme indstilling og 
kan se det fornuftige i at sikre, at fodboldaf-
delingen kan fortsætte de senere års særdeles 
positive udvikling.
Ja, det vil kræve, at kommunen skal bruge 
nogle millioner kroner på anlæg, men af 
blandt andet ovennævnte årsager vil det være 
en investering, der på den lange bane bliver 
tjent ind mange gange - og det er helt sikkert 
noget, som vil kunne tælle som yderligere et 
godt argument, når Odder Kommune kæm-
per for at trække nye folk til ”The City of 
Love”.



Odder Trælast & Byggecenter
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Vi tilbyder 
alle former for sikker 
bustransport...
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Rosensgade 4  · 8300 Odder · Telefon 8654 3800 · revisor@christensen-kjaer.dk · www.christensen-kjaer.dk

Book et uforpligtende møde
med Henrik på hrc@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.

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

eller Finn på fb@christensen-kjaer.dk
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Kjeldsen Bog&idé
Rosensgade 8, 8300 Odder, tlf. 86 54 10 50

Velkommen i vores butik...
Her finder du det store udvalg.

Vi står parate til at yde dig den bedste service.

På gensyn hos



Murermester

Palle Sørensen
 OdderReelt og solidt håndværk mobil 2383 3393

Seje tøser løb med kommunens idrætspris

Når man tænker på, hvor mange hold i og 
omkring Odder der kan vinde Odder kom-
munes Idrætspris, er det en kæmpe præsta-
tion at ende på toppen af sejrsskammelen.
Det var lige præcis hvad Odder IGF Fod-
bolds dygtige U14 piger, nu U15716 talenter 
gjorde.

Holdet har vist en flot udvikling baseret på 
sammenhold, træning og talent.
Holdet og trænere fik en anerkendelse fra 
Odder Kommune, hvor Ditte-Marie Thejsen,  
byrådsmedlem og næstformand i BUK-ud-
valget holdt tale for pigerne og trænerteamet 
Thomas Bøjlesen og Peter Søndergaard.



Vi mødes i 
Panoramasalen, 
Cafe Spektrum 
og 
Spektrum Terrassen 
til hyggeligt samvær.

Vi har rammerne til 
at skabe begejstring
- også når det gælder 
selskaber, fester, receptioner m.m.
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DBUs pigeraket landede på banerne ved Spektrum Odder. Raketten tog imod fyrre begej-
strede piger mellem 5 og 11 år - både eksisterende og nye medlemmer, som ønskede at prøve 
fantasifuld træning i fodboldens tegn. Pigerne var klar på en rejse ud i solsystemet. Besæt-
ningen, der bestod af frivillige fra klubben og DBU’s instruktør, stod klar til afgang. Hele den 
store gruppe af begejstrede piger, rejste med ud på en sjov og spændende rejse. De prøvede 
kræfter med fodboldspillet gennem masser af fantasifulde lege og aktiviteter. 

Kontakt elektrikeren 
Vi er på vej...

Kontakt os i dag 
Vi beregner uforpligtende tilbud.

JH EL ApS . Rådhusgade 30 . 8300 Odder . Tlf. 4096 9633



Reklamekampagner · Analogt og Digitalt
Plakater · Brochurer · Kataloger · Flyer · Beach�ag

Skilte · Reklamer indoor/outdoor · Banner · Messestande
Bildekoration · Direct Marketing

Kommunikation på tværs af medier
360º markedsføring

digisource.dk  ·  Tel. 86 62 29 07

Vi skaber e�ektfulde og stærke kampagner via dialog og 
indsigt, der skaber værdi og udvikling for vores kunder.

Rådgivning, kreativ sparring, optimering og trykning



Sydbank donation skal styrke pigefodbolden
Der var gylden pengeregn af donatio-
ner, da Sydbank uddelte 10 donatio-
ner af 10.000 kroner til gode formål 
i Østjylland.
Odder IGF Fodbold var med i hat-
ten, og fik vores donation til et godt 
projekt.
Der blev doneret i alt 10 portioner af 
kr. 10.000 i det østjyske område.
Odder IGF Fodbold var heldige og 
dygtige at modtage en donation ud af 
10 blandt i alt godt 50 ansøgere.
For Odder IGF Fodbold var det for-
mand Peter Lindberg Christensen og kasse-
rer Karenlise Brink der modtog donationen.

Tiltrængt løft
Peter Lindberg Christensen, der kunne for-
tælle at pigefodbolden i Odder får et til-
trængt tilskud og dermed løft.
Vores ansøgning var rettet mod pigefodbol-

den i Odder, og vi vil bruge pengene til Pi-
geraketten samt bolde og overtræksveste til 
pigerne.
Så man kan sige at det var et utroligt sam-
mentræf, at samme dag som vi modtog 
donationen, afholdte vi også Pigeraketten, 
sagde en glad formand, der sammen med 
kassereren kunne bringe det fine beløb til pi-
gernes klubkasse.

byGGGGIANT
Mountainbike til kvinder

FRA 4.599,-

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



Der hvor du er  
når lokale kræfter 
står bag

Odder afdeling | Rathlousgade 6
8300 Odder | tlf. 70 20 83 21
sparkron.dk



Erhvervscenter

Rosensgade 5 · 8300 Odder · Tlf.: 8654 3266 · Fax: 8654 0336



Skovdalsvej 13 - 8300 Odder - Tlf. 86 54 44 44 - kenskovby@gmail.com

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

Kontakt vores 
VVS-installatør 
allerede i dag!
 
Ring på tlf. 
86 54 44 44

- vi er klar 
til at 
hjælpe dig!

Gentleman fik sin fortjente hyldest

Odder Kommune skulle have holdt Frivil-
lighedsfest den 6. marts 2020, men den blev 
aflyst grundet corona. Nu er priserne blevet 
delt ud på en lidt anden måde.
Alle, der skulle have haft en pris, blev invite-
ret til en mindre reception i Spektrum Odder 
i juni 2021.
Her fik de overrakt deres pris og fik den tale, 
som også hører med prisen.
En engageret personlighed der har sit andet 
hjem omkring banerne ved Spektrum Park.
Der står Svend Erik på rigtig meget i Odder 
IGF Fodbold, og derfor er han et fantastisk 
aktiv for klubben. Med sit engagement og 
arbejdsiver udfører han et enormt stort ar-
bejde for klubben.
Daværende formand Peter Lindberg Chri-
stensen der på bestyrelsens vegne stod for 

indstillingen, var ikke i tvivl om hvem der 
skulle modtage den skinnende pokal.
”Svend Erik er så meget af det, vi gerne vil 
stå for hos Odder IGF Fodbold. På alle må-
der et menneske der arbejder for udvikling i 
flere lag. Derfor er han jo også en markant 
skikkelse fra næstformand i bestyrelsen, 
leder af sportsudvalg og en lang række an-
dre poster hvor Svend Erik gør en forskel”, 
sagde Peter Lindberg Christensen kort før 
pokaloverrækkelsen.

Woman behind the mand
Efter at have modtaget pokalen var det en 
glad og stolt Svend Erik Nielsen vi talte med.
”Nu er jeg jo ikke helt ung, men jeg vil gerne 
gøre en forskel med det jeg nu kan”, indledte 
Svend Erik Nielsen.



Hvor tit er du på anlægget?
”Meget tit, svarede Svend Erik Nielsen 
promte”.
”Jeg nyder at komme på banerne. Der er 
mange udfordringer, men mest af alt, går jeg 
næsten altid hjem glad for at så meget lyk-
kedes i vores fodboldklub. 
Jeg har jo Margit (Svend Eriks hustru) til 
at gøre det store arbejde derhjemme, så jeg 
håber at jeg trods min alder har en god tid i 
klubben endnu”, slutter en smilende og glad 
Svend Erik Nielsen.
Indstillingen til prisen lyder som følger.:
I kriterierne for Odder IGF´s Ærespokal står 
der bl.a., at pokalen uddeles til en person 
som har gjort sig særlig fortjent ved sit ar-
bejde i klubben/foreningen, og samtidig har 
udvist stort engagement, er initiativrig og 
er en ildsjæl - og det må siges, at det lever 
Svend Erik Nielsen til fulde op til.
Svend Erik Nielsen har siden 2012-2013 sid-
det i klubbens bestyrelse, hvor han varetog  
hvervet som næstformand og samtidig var 

han også formand for klubbens ungdomsud-
valg.
Og da klubben etablerede det nye Sportsud-
valg, ja så påtog Svend Erik Nielsen sig også 
rollen som formand for dette udvalg.
Svend Erik Nielsen er et fantastisk aktiv for 
klubben, da han via hans engagement og 
arbejdsiver udfører et enormt stor arbejde i 
klubben. Det eneste man kan frygte, er, at 
vedkommende forhåbentlig ikke ender med 
at brænde ud, da han trods alt ikke er nogen 
årsunge længere.
Odder IGF Fodbold er dog utrolig glade for        
Svend Erik Nielsen lægger så megen energi i 
sit arbejde i klubben, da klubben faktisk slet 
ikke kan undvære personer, som Svend Erik, 
der yder en så stor indsats i klubben til gavn 
for utrolig mange medlemmer.
Odder IGF Fodbold kan derfor kun give 
Svend Erik Nielsen sine bedste og varme-
ste anbefalinger, og indstiller ham derfor til 
Idrætsrådets Odder IGF´s Ærespokal 2020.

Svend Erik Nielsen får her overrakt blomster og pokal af Peter Lindberg Christensen



Vi tror på det

Stor interesse for 
Odder IGF Fodbold

Året 2021 blev et rigtig godt år for Odder 
IGF Fodbold. Såvel i ungdoms- som senior-
afdelingen blev der scoret bemærkelsesvær-
dige resultater, som man så skal bygge vi-
dere på i 2022.
Fodboldskole og Pigeraket en kæmpe suc-
ces.
I børne- og ungdomsafdelingen var suc-
ces’en til at føle på. Fodboldskolen måtte 
tidligt melde udsolgt med 196 deltagere. Pi-
geraketten havde en stor søgning, der viser, 
at der er grobund for pigefodbolden i Odder.
I det hele taget arbejder et dygtigt børne- og 
ungdomsudvalg for at skabe både sportslige 
som sociale tiltag. Hos Odder IGF Fodbold 
vil vi gerne favne alle. Ikke kun de store ta-
lenter, men også dem der starter med at slå 
en rundskæv og måske træner til lidt ekstra 

opmærksomhed, siger kommunikationsma-
nager Morten Toft.
Odder IGF Fodbold arbejder på at tilknytte 
en konsulent for klubbens yngste. Vi vil fav-
ne mennesket bag bolden, den ”blå linje” i 
vores plan i projektet ”Alle har Talent”, fort-
sætter Morten Toft.

Interessen stor på de sociale medier
Vi er noget stolte af vores resultater på de 
sociale medier. 
Vi bruger sociale medier som hjemmeside, 
Facebook og Instagram som vores kommu-
nikator ud til medlemmer, fans og interesse-
rede. Lige nu sidder du så med ”En hjælpen-
de hånd”, så vi magter da stadig det skrevne 
medie, smile Morten Toft.
Mere end 2.400 følger vores facebookside 
hver dag. Interessant er det, at vi har følgere 
fra hele verden. Fra de nære nordiske lande 
over Europæiske lande til Afrika og Asien 
følger man nyheder fra vores klub.
Især vores 2studie optagelser som ”Blå Stu-
die” og vores fodboldmagasin ”Kick Off” 
bliver set af rigtig mange. Et eksempel på 
skal være vores ”Blå Studie” program, hvor 
vi havde besøg af vores borgmester. I ski-
vende stund er programmet set af godt 3.400. 
Det er rigtig godt pointerer kommunikati-
onsmanageren.

Stemning og fest
Meget af interessen samler sig naturligvis 
om vores tophold i Danmarksserien. Der bli-
ver læst, set - ”liket” og delt i et større om-
fang end nogensinde. Vi når rigtig langt ud, 
og det kan vi også se af interessen på tilsku-
erinteressen på stadion. 

Morten Toft,
kommunikationsmanager hos Odder IGF Fodbold



I årets sidste kamp hjemme mod Holstebro 
Boldklub var der 400 tilskuere i ”Parken”, 
Spektrum Park.
I 2022 arbejder et udvalg på, at skabe events 
på udvalgte kampe med foredrag, konkur-
rencer og musik på stadion. Jeg håber og 
tror, at vi holder fast i toppen og runder vi 
500 tilskuere i en af de store kampe. 
Det kræver et samarbejde med ledere og 
spillertrup på Danmarksserien og Jyllands-
serien. Synlighed og fælles sammenhængs-
kraft er vigtigt, 
Vi skal - og tør - vise os frem, f.eks. når vi 
scorer, understreger Morten Toft.
Lægger du tiltagene sammen får vi succes. 
Vi skal trække folk af huse, flere skaber altså 

mere stemning slutter Morten Toft, kommu-
nikationsmanager hos Odder IGF Fodbold.

Medier:
Hjemmeside: 
www.odderfodbold.dk
Facebook 
www.facebook.com/odderfodbold



Fra Odder til drømme kontrakt i USA

Simon Schouby til Saint Rose 
i New York

Den 20-årige Odder-spiller Simon Schouby 
har fået muligheden for at få en fantastisk 
fordboldoplevelse. Den unge Odder IGF 
Fodbold spiller har erhvervet en fire-årig 
kontrakt med New York fodboldklubben, 
Saint Rose. Simon Schouby har dermed nået 
chancen for det, som tusindvis af fodbold-
spillere drømmer om, en kontrakt med en 
fodboldklub i udlandet.

Fantastisk oplevelse 
”Jeg blev kontaktet af et ”Scholarship” bu-
reau, som havde set mig spille nogle kampe 
for Odder. De spurgte ind til hvad jeg skulle 
efter gymnasietiden i Odder”, indleder Si-
mon Schouby. ”Det blev et fantastisk tilbud 
og blev en mulighed for at prøve sit talent 
af i udlandet, og sådan kom kontakten og 
kontrakten i stand med ”Saint Rose” i New 
York.
Saint Rose er et fodboldcollege, hvor man 
ud over at spille fodbold også skal præstere i 
undervisningslokalet på Universitetet..

Simon Schouby har spillet 31 kampe for 
Odder IGF Fodbold i Danmarksserien, og 
erfaringen herfra og ikke mindst talentet har 
givet ham en fast plads på ”Saint Rose”.
”Det er i skrivende stund blevet til 19 kampe 
(alle fra start) og fire assist, hvilket er det hø-
jeste på holdet, siger elegantieren fra Odder 
IGF Fodbold.

Ikke kun fodbold
Det er dog ikke kun fodbold der er på ske-
maet. 
”Det er en kombination af fodbold og Col-
lege (universitet). Jeg træner hver dag fra 
9-12, og bagefter går i skole om eftermid-
dagen. Hertil spiller vi kampe cirka to gange 
om ugen”, siger Simon Schouby.
”Jeg er den eneste ”freshmen” (første års 
spiller), der har startet inde i alle kampe, så 
mit ophold sportsligt enormt succesfuldt ind-
til videre. Rent bogligt går det også godt, og 
nu er jeg begyndt at vænne mig til at alting 
foregår på engelsk”, siger Simon forståeligt 
stolt.

Højt Niveau
Et er at spille hjemme i Odder 
IGF Fodbold, noget andet er 
at spille i en stor fodboldklub 
i New York.
Hvordan er niveauet?
”Jeg synes det er lidt svært at 
sammenligne. 
Topniveauet herovre er rigtig 
højt, og jeg vil vove at påstå 
at de bedste vil kunne spille 
1. Division eller toppen af 2. 
Division i Danmark. 
Blandt andet spiller jeg på 



USA. ”Jeg har store forventninger rent fod-
boldmæssigt. Jeg synes, at vi er en enormt 
talentfuld gruppe af spillere, som forhåbent-
lig når rigtig langt i sæsonen. Udover det 
håber jeg naturligvis at udvikle mig meget 
som fodboldspiller, men også som person”.
I år kan vi flytte i egen lejlighed på skolen, 
og de sidste to år selv kan bestemme hvor 
vi vil bo.
”Det er jo en kæmpe mulighed for at prøve 
sig af. Skolen har betalt en stor del af mit 
4-årige ophold, så at jeg kan gå på skolen. 
Derfor er der naturligvis forventninger om, 
at jeg skal præstere godt på banen - og i klas-
selokalet” understreger Simon Schouby.

Følger med i hjemstavnen
Når du nu sidder en fredelig stund og reflek-
terer lidt over livet ”over there”, falder der 
så en tanke til gutterne fra Odder?
”Ja, helt sikkert. Jeg snakker stadig med en 
del af Odder drengene, og følger med så me-
get, som jeg kan. 
Jeg er rigtig glad for at de har haft så god 
en efterårssæson, og er helt sikker på, at de 
kommer til at spille med omkring opryknin-
gen til 3. Division.
Jeg savner selvfølgelig min familie og ven-
ner, og sommetider også den danske kultur.

hold med en spiller fra RB Leip-
zig’s ungdomsakademi og en 
dansk, som har fået debut for 
Hvidovre i 1. Division. Så vi bli-
ver presset til at yde det bedste, 
supplerer Schouby.
Hvordan er holdet du spiller på 
sammensat?
”Vi er et meget nordeuropæisk 
hold. Vi er fem svenskere, to ty-
skere, tre danskere, en islænding, 
en australier, og ellers er resten født i USA, 
dog hvor nogle blandt andet har rødder fra 
Mexico og Sydkorea, så man lærer mange 
forskellige mennesker at kende.
Jeg har spillet 6’er hele sæsonen, hvilket be-
tyder, at min rolle har været at holde stabili-
tet på midtbanen, når vi ikke har bolden, og 
så være med til at bygge spillet op fra bag-
kæden, når vi er boldførende”.
Når vi møder Simon Schouby på- og uden-
for banen i Odder, er Simon en rolig og smi-
lende ung mand.
Noget andet er sikkert tilværelsen i ”The Big 
Apple”, som New York også kaldes, hvor alt 
sikkert går stærkere?
Hvordan er dagligdagen for dig i New York?
”Når vi er i sæson, så er en uge meget tæt-
pakket, da man typisk spiller to kampe, ons-
dag og lørdag. Mange gange er der mere end 
fire timer i bus til udekampene.
Som sagt er der formiddagstræning faktisk 
hver dag, og om eftermiddagen er det sko-
letid med lektier og måske aflevering af op-
gaver. Det hører jo med” siger Simon med et 
skævt smil.

Forventninger i top
De første små 20 kampe er startet over for-
ventning for Simon Schouby. Han har sat 
baren højt for at få succes med sit ophold i Fortsættes næste side...



Torvet 5, 8300 Odder

Dansk, hvad mener du?
”Der er naturligvis stor forskel på livet i 
Danmark og USA. 
Den største forskel må nok være, den måde 
samfundet er bygget op herovre kontra i 
Danmark. 
Når vi fortæller, at man i Danmark betaler 
omkring 50% i skat, så kan de slet ikke sætte 
sig ind i vores tankegang.
Simon, vi skal til at slutte for nu. Har du en 
salut til drengene i Odder som et passende 
punktum?
”Jeg tror naturligvis, at det næste år kan 
hedde Divisionsfodbold i Odder, som klub-
ben i den grad fortjener. Holdet har en god 
blanding af mange hårdtarbejdende, talent-
fulde spillere og rutineret dygtige spillere. 
Så hvis de kan fortsætter takterne efter den 
gode start, så er jeg sikker på, at de nok skal 
spille med helt i toppen af Danmarksserien, 
slutter Simon Schouby.

FAKTA:
Simon Schouby rejste til USA 
august 2021 og har aftale til 2025.

En Collegeuddannelse tager fire år.
Fodboldklubben og college ligger i 
Albany, New York.

Albany er hovedstad i den ameri-
kanske delstat New York. Byen har 
100.104 indbyggere og er admini-
strativt centrum for det amerikan-
ske county Albany County.

Hjemmebanesæt er helt hvid. 
Udebanesæt er sort.

Kampene spilles foran 
ca. 800 tilskuere.
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VI ER DIN 
      ELEKTRIKER
VI ER DIN 
      ELEKTRIKER

● Alm. El-installationer

● Intelligente installationer

● Landbrugs-installationer

 ● Industri-installationer

   ● Butiks-installationer

      ● Varmepumper

● Solceller

● Boligventilation

● Antenne og parabol

● Netværk: kabel og trådløs

● Fiberløsninger/
     Fiberblæsning

● Tyverialarmer

● Brandalarmer

● Belysning

● Hvidevareservice

● Køleservice

● Termografering

● Energibesparelser
     og rådgivning

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

HØJBJERG 
INSTALLATIONSFORRETNING



Vi bager lækkert brød
af gode råvarer...

Rådhusgade 10, 8300 Odder
Tlf. 86 54 11 53

Fra ”Mindernes Alle”
Odder IGF Fodbold er en af de ældste fod-
boldklubber i Danmark, og tilbage i 1889 på 
den gamle dyreskueplads fandt fodboldspil-
let sin vugge i Odder.
Imellem hegnspæle, grise-gylle og ko-kas-
ser spillede byens knægte det, der senere 
blev en fodboldklub på hele 123 år på bagen, 
eller på banen om man vil.
Odder IGF Fodbold var i starten af det nye 
århundrede og op til slutningen af 1930’erne 
rigtig godt med i ”toppen” af dansk fodbold.
Dengang spillede man ikke hver weekend på 
tværs af hele landet, men mere regionalt. 
Odder IGF Frem, som klubben hed dengang, 
fik nyt stadion. Det blev den fodboldbane vi 
i dag kender som ”Den gamle Stadion” ved 

Skovbakkeskolen, idyllisk pakket ind af sko-
ven omkring.
Dengang havde man ikke omklædningsrum 
som nu til dags, men spillere klædte om på 
det daværende hotel Phoenix i Rosengade 
(bygningen består endnu), og landmandsho-
tellet som dengang lå i Holsteinsgade.
Som tiden gik, fik flere øjnene op for fod-
boldkvaliteterne hos Odderdrengene, og da 
Hans Christian Nielsen i 1950 blev den før-
ste til at skifte til toppen af dansk fodbold var 
lykken gjort.

Over 250 kampe for AGF
Hans Christian Wedelsted Nielsen (født 
10. maj 1928 i Odder, død 5. marts 1990 i 
Aarhus) var en Odderdreng som vandt fire 

Fra talent til A-landshold



Danmarksmesterskaber og var på holet, bl.a. 
med Henry From og Harald Nielsen, der 
vandt sølv ved de Olympiske Lege i Rom 
1960.
Hans Christian Nielsen var forsvarsspiller og 
skiftede i 1950 fra Odder IGF Frem til AGF 
og spillede her indtil karrieren blev indstillet 
i 1963. 
I perioden 1955-1961 vandt han fire danske 
mesterskaber og fire pokalfinaler med AGF, 
og som skrevet sølvmedalje ved OL i Rom 
i 1960. Han opnåede over 250 kampe for 
AGF.
På landsholdet debuterede Hans Christian 
Nielsen 15. september 1958 i en venskabs-
kamp i Aarhus mod Curaçao. De følgende 
tre år var han fast mand på landsholdet og 
opnåede 25 landskampe.

Spillede for FC Bayern München
Senere fik flere andre spillere landskampsde-
but efter at være startet i Odder. En af dem er 
Kjeld Seneca Jensen.
Kjeld Seneca Jensen nåede langt i sin kar-
riere. Efter starten i Odder og 21 år gam-

mel, gik turen 
til AGF, senere 
til Sturm Graz 
i Østrig, inden 
toppen af karri-
eren var hos FC 
Bayern Mün-
chen. Hos AGF 
var han et vig-

tigt omdrejningspunkt på midtbanen og fik 
mange kampe hos AGF.
Kjeld Seneca Jensen debuterede for Bayern 
München den 12. juni 1976. I sæsonens sid-
ste kampdag, i 7-4 sejren over Hertha Berlin, 
blev han erstattet af selveste Franz Becken-
bauer i det 78. minut.
Efter afslutningen af sin aktive karriere, blev 
han fra 1988 til 1992 sportsdirektør for Sturm 
Graz og derefter arbejdede han som træner 
for forskellige mindre klubber i Østrig. 
Kjeld Seneca Jensen bor den dag i dag i 
Østrig.

Landsholdspillere med udgangs-
punkt fra Odder IGF
Hans Christian Nielsen         25 Landskampe
Kjeld Seneca Jensen             14 Landskampe
Palle Sørensen                      42 Landskampe

Andre spillere der har opnået debut for de 
danske landshold:
Simon Elbæk Jensen, Jakob Kragh, Mikkel 
Fristed Jensen, Torjus Skajaa, Mathias Jen-
sen, Mikkel Møller Lassen og Sofie Harrit 
Nielsen Grøn.

Hans Christian 
Nielsen i 
AGF-trøjen i 1960

Kjeld Seneca 
Jensen

sluttede karrieren 
hos FC Bayern 

München



Vi støtter 
lokalsporten

Din lokale 
sportsbutik



Formand
• Mick Kjær
mobil 40850824
mickkjaer@yahoo.com

Næstformand
• Jens Spanfelt
2265 2445
jens@spanfelt.dk

Kasserer
• Karenlise Brink
Mobil 2466 8670
brink.rasmussen@privat.dk

Sekretær
• Trine Lindkvist
mobil 6114 4646
lindkvist.trine@gmail.com

Bestyrelsesmedlemmer 
• Ove Frederiksen
Mobil 3030 3089
Ove_frederiksen@hotmail. com

• Michael Nielsen
mobil 5151 5255
michael_nielsen@live.com

• Søren Giørtz
mobil 6155 7647
soren.giortz67@gmail.com

Sportsudvalg 
Sports- og Udviklingschef
• Frank Pedersen 
fkp13579@gmail.com
Mobil 2016 3650

• Michael Nielsen
mobil 5151 5255 
michael_nielsen@live.com

• Steffen Buck-Hansen 
steffen@buck-hansen.dk
Mobil 2389 7563

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

• Christian Stage
christian_stage137@hotmail.com
Mobil 5070 1522

Børn og Ungdomsudvalget 
Medlem (U13-U19) 
• Jens Spanfelt
jens@spanfelt.dk Mobil 2265 2445

Medlem (U5-U12) 
• Steffen Buck-Hansen 
steffen@buck-hansen.dk
Mobil 2389 7563

• Trine Lindkvist
mobil 6114 4646
lindkvist.trine@gmail.com

Bane, Materiel og 
Turneringsudvalg 
Formand
• Søren Giørtz
mobil 6155 7647
soren.giortz67@gmail.com

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

Kampfordeler
• Ove Daugaard
od@nonbye.dk
obil 6162 1318

Banemester
• Tommy Vester
Tommyvester04@gmail.com
Mobil 2576 2116

Sponsorudvalg 
Sponsorchef 
• Ove Frederiksen 
ove_frederiksen@hotmail.com
Mobil 3030 3089

• Mick Kjær
mobil 4085 0824
mickkjaer@yahoo.com
•
 Søren Giørtz
mobil 6155 7647
soren.giortz67@gmail.com

Aktivitets-og frivillighedsudvalg 
• Jens Spanfelt
jens@spanfelt.dk Mobil 2299 5344

• Martin Mikkelsen
marmik87@gmail.com
Mobil 3027 7417

• Trine Lindkvist Nielsen
Lindkvist.trine@gmail.com
Mobil 6114 4646

• Stinne Møller Hansen
stinnemhansen@gmail.com
Mobil 2276 8604

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

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

Markedsføringsudvalg
• Mick Kjær
mobil 40850824
mickkjaer@yahoo.com

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

TalentCenter Alle har talent
Talenterchef
• Sebastian Kattrup
Sebastiankattrup@gmail.com
Mobil 3125 392

Uddannelse
• Jens Spanfelt
jens@spanfelt.dk
Mobil 2299 5344

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

• Johnny Nielsen
johnnyboeriisnielsen@gmail.com
Mobil 2917 8101

• Hans Jørgen Andersen
a-hans@jubii.dk
Mobil 5133 5794

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

• Kirsten Eriksen Pedersen
mobil 2924 2394
kontingentadm@odderfodbold.dk

Klubhus-gruppe
• Peter Lindberg Christensen
peterlindberg1959@gmail.com
Mobil 4012 9384

Kontaktpersoner og bestyrelse i Odder IGF Fodbold



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

Vi giver altid en seriøs og realistisk vurdering...

Ejendoms Centret A/S

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)

Vi giver altid en seriøs og realistisk vurdering...

Ejendoms Centret A/S

Du skyder ikke ved siden af, 
hvis du vælger EDC 

til at sælge din bolig!

EDC ODDER EDC BEDER



JA
N

U
A

R
FE

B
R

U
A

R
M

A
R

T
S

A
P

R
IL

M
A

J
JU

N
I

1

678

3 24

10111213

1617
21

Du skyder ikke ved siden af hvis du vælger EDC til at sælge din bolig
2022

5
9

1415

181920

23242526

  1 lø N
ytårsdag

  2 sø
  3 m

a
  4 ti
  5 on
  6 to
  7 fr
  8 lø
  9 sø
10 m

a
11 ti
12 on
13 to
14 fr
15 lø
16 sø
17 m

a
18 ti
19 on
20 to
21 fr
22 lø
23 sø
24 m

a
25 ti
26 on
27 to
28 fr
29 lø
30 sø
31 m

a

  1 ti 
  2 on
  3 to
  4 fr
  5 lø
  6 sø
  7 m

a
  8 ti
  9 on
10 to
11 fr
12 lø
13 sø
14 m

a
15 ti
16 on
17 to        
18 fr
19 lø
20 sø  
21 m

a
22 ti
23 on 
to 24
fr 25
26 lø
27 sø
28 m

a

  1 ti 
  2 on
  3 to
  4 fr
  5 lø
  6 sø
  7 m

a
  8 ti
  9 on
10 to
11 fr
12 lø
13 sø
14 m

a
15 ti
16 on
17 to        
18 fr
19 lø
20 sø  
21 m

a
22 ti
23 on 
to 24
fr 25
26 lø
27 sø
28 m

a
29 ti
30 on
31 to

  1 fr
  2 lø
  3 sø
  4 m

a
  5 ti
  6 on
  7 to
  8 fr
  9 lø
10 sø
11 m

a
12 ti
13 on
14 to S

kæ
rtorsdag

15 fr Langfredag
16 lø
17 sø P

åskedag

18 m
a 2. påskedag

19 ti
20 on
21 to
22 fr
23 lø
24 sø
25 m

a
26 ti
27 on
28 to
29 fr
30 lø

  1 sø
  2 m

a
  3 ti
  4 on
  5 to
  6 fr
  7 lø
  8 sø M

ors dag

  9 m
a

10 ti 
11 on
12 to
13 fr S

tore B
ededag

14 lø
15 sø
16 m

a
17 ti        
18 on
19 to
20 fr
21 lø
22 sø
23 m

a
24 ti
25 on
26 to K

r. H
im

m
elfartsdag

27 fr
28 lø
29 sø
30 m

a
ti 31

22

  1 on
  2 to
  3 fr
  4 lø
  5 sø Pinsedag/G

rundlovsdag

  6 m
a 2. P

insedag

  7 ti
  8 on
  9 to
10 fr  
11 lø
12 sø  
13 m

a 
14 ti
15 on
16 to
17 fr  
18 lø
19 sø
20 m

a
21 ti
22 on
23 to
24 fr
25 lø
26 sø
27 m

a
28 ti
29 on
30 to    



55

JU
LI

A
U

G
U

S
T

S
E

P
T

E
M

B
E

R
O

K
T

O
B

E
R

N
O

V
E

M
B

E
R

D
E

C
E

M
B

E
R

323334

29 2830

363738

404142                                

4446 4547

495051

Du skyder ikke ved siden af hvis du vælger EDC til at sælge din bolig
2022

43                                

27
3135

39
48

52

  1 fr
  2 lø
  3 sø
  4 m

a
  5 ti
  6 on
  7 to
  8 fr
  9 lø
10 sø
11 m

a
12 ti
13 on
14 to
15 fr
16 lø
17 sø
18 m

a
19 ti
20 on
21 to
22 fr
23 lø
24 sø
25 m

a
26 ti
27 on
28 to
29 fr
30 lø
31 sø

  1 m
a

  2 ti
  3 on
  4 to
  5 fr
  6 lø
  7 sø
  8 m

a
  9 ti
10 on        
11 to
12 fr
13 lø
14 sø
15 m

a
16 ti
17 on      
 18 to 
19 fr  
20 lø
21 sø
22 m

a
23 ti
24 on
25 to
26 fr
27 lø
28 sø
29 m

a
30 ti
31 on

51 år

  1 to
  2 fr
  3 lø
  4 sø
  5 m

a
  6 ti
  7 on
  8 to
  9 fr
10 lø
11 sø
12 m

a
13 ti
14 on
15 to
16 fr
17 lø        
18 sø
19 m

a
20 ti  
21 on
22 to
23 fr
24 lø
25 sø
26 m

a
27 ti
28 on
29 
30 fr

  1 lø
  2 sø
  3 m

a
  4 ti
  5 on
  6 to
  7 fr
  8 lø
  9 sø
10 m

a
11 ti
12 on
13 to
14 fr
15 lø
16 sø
17 m

a
18 ti
19 on
20 to
21 fr
22 lø
23 sø
24 m

a
25 ti
26 on
27 to
28 fr
29 lø
30 sø V

intertid

31 m
a H

allow
een

  1 ti 
  2 on
  3 to
  4 fr
  5 lø
  6 sø
  7 m

a
  8 ti
  9 on
10 to
11 fr M

ortensaften

12 lø
13 sø
14 m

a
15 ti
16 on
17 to        
18 fr
19 lø
20 sø  
21 m

a
22 ti
23 on 
to 24
fr 25
26 lø
27 sø 1. søndag i advent
28 m

a
29 ti
30 on

  1 to
  2 fr
  3 lø
  4 sø 2. søndag i advent
  5 m

a
  6 ti
  7 on
  8 to
  9 fr
10 lø
11 sø 3. søndag i advent
12 m

a
13 ti
14 on
15 to
16 fr
17 lø        
18 sø 4. søndag i advent
19 m

a
20 ti  
21 on
22 to
23 fr
24 lø Juleaften
25 sø Juledag
26 m

a 2. Juledag
27 ti
28 on
29 
30 fr
31 lø N

ytårsaften



Rosensgade 50 · Odder · 86 56 06 66 · brillestudiet.dk

Brillestudiet støtter 
sporten i Odder

I toppen af Rosensgade

Følg klubben på
www.facebook.com/odderfodbold

Tlf. 86 54 30 00 - www.probiler-odder.dk

Åbningstider
salgsafdeling:
Mandag-fredag    9.00-17.30
Lørdag                       Lukket
Søndag åbent    12.00-16.00

Åbningstider
reservedele og værksted:
Mandag-torsdag  7.30-16.00
Fredag                  7.30-15.30
Lørdag og søndag    Lukket

Ballevej 12-14 - 8300 Odder



En hjælpende hånd ...

I det meget vigtige topopgør mod Holstebro mødte 400 tilskuere op på Spektrum Park. 
Her kom årets billede i kassen.
Træner Carsten Hemmingsen i vild jubel med sine spillere efter Odder IGF havde bragt sig foran 3-1. 
Kampen endte iøvrigt 4-1.
Læs mere om Danmarksserieholdet og mange andre artikler inde i bogen.

2022

I det meget vigtige topopgør mod Holstebro mødte 400 tilskuere op på Spektrum Park. 
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Nørregade 6  ·  Tlf. 87 80 28 00

Kvickly Odder tilbyder en god handelsoplevelse 
i velassorterede specialafdelinger

Besøg også vores fi lialer – Dagli’ Brugsen Gylling og 
Dagli’ Brugsen Hou – på din tur rundt i sommerlandet.

 Kolonial · Slagter · Isenkram · Bistro · Delikatesse · Ost · Frugt og grønt · Vin · Bager · Tekstil · Parfumeri · Kiosk

Vores vinafdeling 
er en af de største i 
Jylland – og lands-
kendt for MEGA 
VINLAGERSALG, 
der afholdes 2 
gange årligt.

Oplev blandt andet  
• 100 m lang togbane
• 1000 l akvarium med fi sk 
• Legerum for de mindste
Kom og oplev det hele…

Bliv medlem 
og få fordele
når du handler.

Vores vinafdeling 

Få medlemsbonus og -fordele
på dit medlemskort ...
Download medlemsapp med digitalt 
medlemskort, kvitteringer, 
betalingsmulighed, opskrifter o.m.m.

OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...
– TA’ EN TUR I KVICKLY ODDER!

Se fi lmen: kvicklyodder.dk/animation


