
En hjælpende hånd ...

Odder IGF Fodbolds Danmarksseriehold, kvalifi cerede sig, i hjemmekampen mod 
Nørresundby, til forårets oprykningsspil til 3. division. Børne- og ungdomshold havde i 
forbindelse med kampen, afslutning for efterårssæsonen, så det var et festklædt Spektrum Park, 
der dannede rammen om førsteholdets 2-0 sejr, og dermed kvalifi kation til oprykningsspillet.

2023
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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



Fodbold for livet - hele livet

Mick Kjær,
formand for

 Odder IGF Fodbold

Fortsættes næste side...

Det er med glæde, vi hermed præsenterer 
endnu et eksemplar af vores årbog ”En hjæl-
pende hånd”. Vi håber, du som læser, finder 
de mange billeder og historier fra året der gik 
interessant, og ligesom os i klubben ser frem 
til den spændende fremtid, Odder IGF Fod-
bold går i møde.
Jeg vil gerne bruge anledningen til at takke 
vores mange samarbejdspartnere og spon-
sorer, som er med til at gøre denne bog til 
virkelighed. Bogen når ud til lidt mere end 
5.000 husstande, og dette kan i sagens natur 
ikke lade sig gøre uden støtte og bidrag fra 
de mange lokale virksomheder. Så i læsere 
må gerne have i bagtanken, at vi hver især 
skal huske at støtte dem, som støtter os.
2022 har været et spændende år for Odder 
IGF Fodbold. Hvad der er sket på den sports-
lige side, kan man læse om i forskellige ar-
tikler her i bogen, så jeg vil i stedet fokusere 
på alt det andet, som også foregår i en klub 
som Odder IGF Fodbold.
Som bestyrelsen fremlagde på den årlige ge-
neralforsamling, er klubben i vækst, når vi 
kigger på antallet af medlemmer. Det er dej-
ligt at notere sig, at flere vælger at spille fod-
bold i vores klub. Det er ikke tidens trend for
holdsport generelt, så her er vi en form for 
mønsterbryder. Det skulle vi gerne blive ved 
med at være, for modsat tid i et fitnesscen-
ter eller foran skærmen, så kan foreningsli-
vet noget helt særligt i forhold til sundhed, 
dannelse og fællesskab. Den trivsel det giver 
den enkelte er både godt for individet, men 
så sandelig også for vores samfund. Derfor 
skal vi alle værne om foreningslivet, og vi 
skal alle som medlemmer af en fodbold-
klub, minde os selv om den vigtige rolle for-

eningslivet, og vi som fodboldklub har.Det 
er derfor helt essentielt, at rammerne for vo-
res fodboldklub følger med, så vi kan fort-
sætte med at fremstå attraktiv for kommu-
nens borgere og forhåbentlig få endnu flere 
medlemmer i vores forening. Rammerne er
både de fysiske rammer, i form af faciliteter, 
men det er også vores fodboldtilbud gene-
relt, og de aktiviteter vi laver væk fra træ-
nings- og kampbanen. 
Vi skal på alle parametre have forbedret 
rammerne i Odder IGF Fodbold.
Vi kan fra klubbens side reelt alene påvirke 
fodboldtilbuddet og sørge for, det fremstår 
attraktivt. Når det gælder vores faciliteter, 
skal vi have kommunen med ombord, og 
når vi kigger på klubaktiviteter, som ikke 
er kamp eller træning, skal vi bruge endnu 
flere frivillige hænder, som vil være med til 
at løfte opgaverne. 
Det er mit håb, at vi både overfor kommu-
nen, men også blandt vore medlemmer, kan 
få synliggjort hvor vigtigt det er, at vi alle 
har et fælles mål om at skabe bedre rammer, 
end hvad tilfældet er i dag. Lykkes vi med 
det, vil vi kunne fortsætte den udvikling vo-
res forening er inde i, og det vil utvivlsomt 
give synergi og energi til gavn for både den 
enkelte og kommunen som helhed. Investe-
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villige gør for vores mange medlemmer. Vi 
arbejder derfor i vores aktivitetsudvalg ud 
fra en frivillighedsstrategi, som blandt andet 
også indeholder forsøget på at skabe og vise 
de meget afgrænsede opgaver en frivillig 
kan stå for. Man skal ikke føle, at man skal 
kaste al sin fritid efter vores forening, hvis 
man melder sig som frivillig. Langt de fleste 
opgaver er faktisk afgrænsede både i tid og 
omfang. Det skal vi blive endnu bedre til at 
kommunikere, så vi får flere med ombord.
I 2022 har vi også fået endnu mere luft un-
der vingerne på vores Talentcenter - Alle har 
talent. Vi fik i sommers tilknyttet Kasper 
Povlsen, som talentcenterchef, og han har 
nu opgaven med at få Talentcenteret fuldt 
integreret i vores fodboldtilbud. Det er al-
lerede stærkt på vej, og med assistance fra 
Lise Bojer, som træner, har vi også fået pi-
gerne med ombord til ekstra træning her i 
løbet af efteråret. 
Vi har fortsat samarbejdet med vores børne-
udviklingstræner Simon Aaes, så jeg syntes 
organisationen i vores Talentcenter er meget 
stærkt, og jeg er overbevist om, at den stra-
tegiske retning det kan iscenesætte, vil give 
et endnu mere attraktivt og alsidigt fodbold-
tilbud til vores børn og unge, uanset om de 
måtte komme i klubben med ambition om 
en dag at komme på landsholdet, eller om de 
kommer fordi de bare rigtig gerne vil hygge 
sig med veninder og venner. 
I Børn- og Ungeudvalget har vi her i 2022 
indledt en ansøgningsproces om at blive cer-
tificeret DBU Børneklub. Også dette vil give 
vores fodboldtilbud et løft i form af de krav 
til prioritering af børnefodbolden, der ligger 
i en sådan certificering.
Hvad angår pigefodbolden i Odder IGF Fod-
bold, har vi i løbet af 2022 set hvad en prio-

ringer af kroner og tid i vores forening er en 
investering, som vil give et stærkt afkast til 
fællesskabet.
I 2022 er vores faciliteter blevet bedre. Vi 
har fået et automatisk vandingsanlæg på vo-
res opvisningsbane. Dette er ekstra vigtigt 
for en klub som vores, da vi som en af de få 
klubber i Danmark ønsker, at alle hold sådan 
set skal kunne afvikle kampe på opvisnings-
banen. Den er ikke forbeholdt de bedste hold 
i klubben, den skal være tilgængelig for alle, 
og det stiller naturligvis lidt ekstra krav til 
vedligeholdelse af den. 
Der er generelt en god dialog med kommu-
nen om vedligeholdelse af vores baner, og 
det samspil vil vi anstrenge os for at udvide i 
de kommende år. Der er også til efterårssæ-
sonen kommet nyt lysanlæg på kunstbanen. 
Desværre har opsætningen af lyset budt på 
lidt kvaler, da en af standerne blev påkørt, 
så arbejdet er endnu ikke tilendebragt. Men 
dette lille uheld skal nu ikke tage noget fra, 
at vi er glade for, at kommunen ligesom os, 
har fundet det nødvendigt at investere i nyt 
lys til vores kunstbane. Vi er dog ved at vok-
se ud af de fysiske rammer og specielt om 
vinteren. 
Da udendørsfodbold jo er blevet en helårs 
sport, må vi konstatere, at en kunstgræs-
bane, slet ikke er nok til at dække behovet 
for små 1.000 medlemmer og ca. 40 hold. 
Så her er et konkret punkt, vi skal have gjort 
noget ved, da dette er blevet en flaskehals.
Jeg vil også bruge denne lejlighed til at takke 
vores mange frivillige. De er alle med til at 
løfte vigtige opgaver i vores forening. Som 
klubben vokser, skal vi naturligvis bruge fle-
re frivillige, og vores opgave består i at bely-
se hvor givtigt det er at være frivillig i Odder 
IGF Fodbold, og hvor stor forskel vores fri-
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Fodbolde til ungdommen
Sparekassen Kronjylland´s Gavefond har givet en donation på 
3.500 kr. til indkøb af fodbolde til Børne- og Ungdomshold i Od-
der IGF Fodbold.
Gavecheck blev overrakt på Spektrum Park af Jesper Buur Poul-
sen fra Sparekassen Kronjylland´s Odder afdeling til kasserer i 
Odder IGF Fodbold Karenlise Brink.
Odder IGF Fodbold takker for støtten.

ritering af dette kan give vores forening. An-
tallet af pigemedlemmer vokser hurtigere, 
end hvis vi sammenligner med drengene, og 
der er et enormt potentiale for at give dette 
endnu mere fart. Vi har i indeværende år la-
vet en aftale med Anders Østergaard, som til 
dagligt arbejder hos DBU Jylland. Anders 
har påtaget sig rollen som pige/damekonsu-
lent i klubben, og vi har dermed en dedikeret 
person, som har fokus på netop at udvikle 
tilbuddet til vores piger- og damespillere. 
Jeg håber vi kan fortsætte ad den sti, vi så 
småt er trådt ind på i 2022, hvad angår vores
fodboldtilbud til piger.
2022 blev også året hvor vi lancerede et træ-
ningstilbud til en helt ny gruppe. Vi har intro-
duceret et forældre/barn fodboldtilbud for de 
allermindste (2-4 år), som ikke tidligere var 

omfattet af fodboldtilbuddet i vores klub. De 
små Oddere, som denne årgang kaldes, blev 
med tilskud fra kommunes Udviklingspulje, 
startet som et projekt før sommeren, med 
gratis deltagelse for ”de nysgerrige”. Dette 
var en så stor succes, at vi fra   efterårssæso-
nens start lavede et reelt medlemstilbud for 
De små Oddere. Med introduktion af dette 
tilbud, er vores yngste medlem i dag tre år 
gammel, mens vores ældste Old Boys spil-
ler er fyldt 76. Så som der står andetsteds i 
denne bog, så er fodbold for livet, hele livet. 
Det håber jeg vi alle sammen vil være med 
til dyrke og værne om.
God læsning.

Mick Kjær, 
bestyrelsesformand Odder IGF Fodbold



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 
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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.



Ny aftale med Intersport Odder og hummel
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Odder IGF Fodbold har indgået en ny sam-
arbejdsaftale med Intersport Odder og hum-
mel vedrørende klubbens anvendelse af 
sportsbeklædning, bolde og øvrige artikler.
Aftalen er en 4-årig aftale og en forlængelse 
af den tidligere aftale, og dermed en bekræf-
telse på at både Intersport Odder og hummel 
fortsætter som sponsorer og samhandels-
partnere for Odder IGF Fodbold.
 ”Vi har i Odder IGF Fodbold været glade 
for det samarbejde vi har med Intersport Od-
der. Det er altid dejligt at en lokal aktør og 
erhvervsdrivende støtter op om vores klub, 
men lige når det kommer til den her slags 
aftaler, er det vigtigste parameter jo den ser-
vice og de muligheder en samarbejdsaftale 
giver klubben og medlemmerne.
Her har Intersport Odder og hummel været 

lydhøre overfor de løsninger vi gerne så ind-
arbejdet i en aftale, så vi i endnu større ud-
strækning kan give vores medlemmer nogle 
interessante tilbud. Så vi glæder os meget til 
rigtig at komme i gang med den nye aftale og 
til fortsættelsen af et stærkt samarbejde med 
Intersport Odder og hummel, udtaler Mick 
Kjær, formand for Odder IGF Fodbold.

Intersport Odder
”Odder IGF Fodbold er en af kommunes 
største foreninger, så klubben når ud til både 
forældre, bedsteforældre m.v. via de mange 
aktive medlemmer. Det er naturligvis vigtigt 
for Intersport Odder, som den lokale sports-
butik, at støtte op om det lokale foreningsliv, 
og da specielt når der er tale om en forening, 
der betyder så meget for så mange.

Du kender din løn i dag. 
Men kender du også din 
løn som pensionist?  

Nå, heller ikke dig? Bestil et 
pensionstjek, og få en vurdering af, 
om din pensionsopsparing matcher  
med dine forventninger til fremtiden. 

odder@spard.dk



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
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Vi har været sponsor og partner med klubben 
i mange år og vi glæder os til, med den nye 
aftale, at fortsætte udviklingen af det sam-
arbejde. Tiderne ændrer sig hele tiden og vi 
skal være omstillingsparate, derfor hilser vi 
også ønskerne fra klubben velkommen, så vi 
kan være med til at tegne den fremtid klub-
ben og medlemmerne kigger ind i.
Vi håber at de tilbud vi kan lave sammen 
med klubben, kan komme mange til gode, 
og at vi den vej rundt fortsat gør opmærksom 
på den sammenhæng der er mellem lokale 
butikker og foreninger, så vi gør vores til at 
dette bevares, siger Danni Frederiksen, inde-
haver af Intersport Odder.

hummel
”Vi er meget glade for igen at være en del 
af aftalen med Odder IGF Fodbold og Inter-
sport Odder.
Vi har vægtet denne aftale rigtig højt, da Od-
der IGF Fodbold er en utrolig attraktiv klub 
på alle områder. Klubben, Intersport Od-

der og hummel er et perfekt match, og vi er 
stolte af at være del af denne aftale de kom-
mende fire år.
Odder IGF Fodbold har en størrelse, der gør 
at vores brand, med denne aftale, når ud til 
rigtig mange mennesker. Så vi ser frem til 
fortsat at iklæde klubbens hold og medlem-
mer, fodbold- og fritidstøj fra hummel” af-
slutter Ersin Cakir, Team sport Account Ma-
nager for hummel.

Mick Kjær, formand for Odder IGF Fodbold 
og Danni Frederiksen, Intersport Odder



Den blå trøje vises frem i Georgioa, USA

På en fredag, hvor Fodbold Danmark kalder 
til kamp mod børnekræft, er det samtidig 
fodboldtrøje-fredag.
Hos Odder Fodbold Media leger vi lidt med, 
for det er da helt ekstra-ordinært at præsen-
tere den blå Oddertrøje  i Georgia, USA.
Men her er beviset.

Niels opkaldt efter - ja - Niels
På billedet viser den blot 2-årige Niels Chri-
stensen sig stolt frem i blå Odder-trøje.
At dagens Fodboldtrøje-star hedder Niels 
Christensen er der ikke noget mærkeligt i.
Far Mikkel Christensen kan nemlig fortælle, 
at 2-årige Niels er opkaldt efter sin farfar, 
den legendariske chefredaktør for Odder 
Avis i mange år, Niels Christensen.
Mange af os husker nok den venlige og ivri-
ge piberygende redaktør på plads i ”Parken” 
i Odder, når der var hjemmekamp, enten det 
var fodbold eller håndbold.

Flyttede i 2009
Ja nu bor vi i Georgia, siger Mikkel Chri-
stensen - som er godt amerikansk gift med 
sin fru Katie.
Jeg flyttede til USA i 2009 og arbejder nu på 
Georgia College.
Men vi følger med alt hvad der sker i min 
gamle by, og selvfølgelig også på fodbold-
fronten.
En stor del af vores familie bor stadig i Od-
der, siger Mikkel Christensen.

Ikke den store succes
Jeg spillede selvfølgelig fodbold dengang 
for mange år tilbage, det blev ikke den store 
succes, griner Mikkel Christensen.

Men han husker det gode sammenhold, især 
i 3. halvleg.
Jeg var hjemme sidste sommer, men de kun-
ne ikke få en trøje klar til tiden.
I stedet for sendte bedstemor, Marianne 
Blichfeldt to trøjer til jul. Det skabte glæde 
på den anden side af Atlanten.

Tiden med Newcastle
For fodboldkendere af Niels Christensen 
senior ved man, at Newcastle var den store 
favoritklub.
Ja, da Niels Junior var mindre, blev han 
klædt i Newcastle outfit. Men efter New-
castle fik en ny ejer, der skærer journalister i 
småstykker, måtte vi ligesom finde på noget 
andet, griner Mikkel Christensen.
Det blev så Oddetrøjen i julegave fra bedste, 

2-årige Niels Christensen
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den. Så kan man jo altid lave lidt sjov med 
far i haven.
Vi venter spændt om feedback fra ”The Pro-
mised Land” over there, - når den første tun-
nel er lavet mellem far’s ben.

ikke så ringe endda. Jeg satser på, at Odder-
trøjen ikke bliver et PR-stunt for et diktatur, 
smiler Mikkel Christensen skævt.

Junior endnu ikke i fodboldklub?
Nej, det bliver til lidt havebold med sin gam-
le far.
Herovre er meget sport jo ikke i foreninger, 
men foregår på skolen, forklarer Mikkel.
En af de ting jeg savner, er foreningslivet. 
Det har jeg lært at sætte største pris på efter 
jeg er kommet til USA.
Der er altså noget helt specielt over at have 
de allermindste, elitespillerne, oldboys og 
pigespillerne i samme klub.
Og ja, så er der jo 3. halvleg, slutter den tid-
ligere Odder-dreng Mikkel Christensen fra 
Georgia, USA.
For Niels-Junior på bare godt 2 år, er der 
endnu lidt tid til at det bliver alvor med bol-
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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



STRONG PARTNERS - TOUGH TRUCKS

ProTruck er specialister i gaffeltruck
Landsdækkende 

salg, service og udlejning
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Klubben startede kort før sommer, støttet af 
Odder Kommune, et projekt hvor børn helt 
ned til to års alderen kunne komme og prøve 
kræfter med fodbold. 
Projektet og holdet kaldes ”De små Oddere” 
- og det var før sommerferien et gratis for-
ældre/barn fodbold tilbud, hvor man ”leger” 
fodbold og bevægelse/motorik i det hele ta-
get.
Projektet kørte på fem udvalgte lørdage i 
maj og juni. Det var en så god oplevelse, at 
klubben efter sommerferien åbnede for til-
buddet permanent, nu som registreret med-
lem.

Mere leg end fodbold
Fodbold for de mindste er en masse leg og 
bevægelse, men det som det også handler 
om er at introducere de mindste for fodbold 
og foreningslivet i det hele taget, og samti-
dig få deres forældre med. På den måde får 

Nyt fodboldtilbud til de mindste

vi dem tidligt ind i foreningslivet, på lige 
fod med hvad man eksempelvis i årevis har 
kendt fra mor-barn gymnastikken.
Så der har været liv og glade dage lørdag 
formiddag fra 9-10 på Spektrums Baner. 
Det sjove er, at på banerne lige ved siden af, 
leger de ”ældste” i klubben, da Old Boys’er-
ne har træningstid på samme tidspunkt, så 
lørdag formiddag er yngste medlem på ba-
nerne 3 år gammel, og den ældste er 76. 

Også indendørs
I vintersæsonen leger ”De små Oddere” på  
udvalgte lørdage fra 9-10 i Spektrums Mul-
tihal. 
Man kan finde information om ”De små 
Oddere” på holdets facebook side, hvor der 
også vil fremgå træningstider m.v. 
Gruppen hedder: ”Odder IGF Fodbold - ”De 
små Oddere.”



Ny talentcenterchef til Odder IGF Fodbold
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Odder IGF Fodbold vil sine 
fodboldspillere det bedste

Det handler ikke kun om legen med bolden, 
men i højeste grad - også mennesket bagved. 
Det er en del af filosofien bag Odder Talent-
center.
Det at være fodboldspiller foregår 80% oppe 
i hovedet. 
De sidste 20% er resten af kroppen, indleder 
den nye talentcenterchef.
Når tiden ikke går med fodbold, er Kasper 
Povlsen til Thomas Helmig, en god bøf og is 
til dessert. En helt almindelig dansker med 
store evner indenfor sit fag, fodbold.

Superliga og landskampe
Navnet er Kasper Povlsen, og han ved hvad 
han taler om.
Med 155 superligakampe og 43 landskampe 

for Danmark, er det en erfaren mand ud i det 
ædle spil, fodbold. Han ved hvad han taler 
om.
Kasper Povlsen har selv været ”hele møllen” 
igennem, som han siger.
Som ung dreng i en lille klub til superliga og 
via landshold til de store stadions i verden, - 
er det en træner med erfaringen i orden, der 
er kommet til Odder.

Spændende klub
Jeg får et spændende billede af et venligt og 
imødekommende menneske, jeg møder til 
audiens i klubhuset på Spektrum Park.
Odder IGF Fodbolds formand Mick Kjær, 
sætter samtidig meget rammende overskrif-
ter på Povlsen som - behagelig, vidende og 
givende.
Odder IGF Fodbolds allestedsnærværende 
sports- og udviklingschef Frank Pedersen, 
havde hørt om, at Povlsen var flyttet til Hou. 

Da Frank Pedersen ikke har langt fra 
tanke til handling, kom en drøftelse i 
gang, og hurtigt fandt de sammen i en 
fælles aflevering til klubben om ansæt-
telse.
Odder IGF er en meget spændende 
klub og samtidig en af de største i Jyl-
land, indleder Kasper Povlsen.
Jeg var lige stoppet i AGF talent, og 
ville gerne blive i fodboldverdenen. 
I Odder kunne jeg se muligheder og 
udvikling, så det var en oplagt mulig-
hed for mig, fortsætter Povlsen.

Formand for Odder IGF Fodbold Mick Kjær 
og  talent-
centerchef Kasper Povlsen.
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skedent. Nu har jeg en ambition om, at få det 
bedste ud af hver enkelt. Måske kan vores 
unge spillere en dag stå klar på Odders før-
stehold, ja - måske endda til større adresser, 
siger Kasper Povlsen med et skævt smil.
Forudsætningen hos Odder IGF Fodbold er 
der i hvert fald. 
Det kræver selvfølgelig hårdt arbejde for 
alle, men det mærker jeg, at alle i klubben 
og i talentcenteret er klar til, slutter Kasper 
Povlsen.
Vi kan godt tillade os at have visse forvent-
ninger til vores nye talentcenterchef.
Snart vil han sætte sit hold, så mange unge 
talenter i Odder kan se frem til at få den bed-
ste coach fra øverste hylde.

Jeg føler jeg har en del at give. Mine erfa-
ringer og oplevelser med AGF og landshold 
var en fed tid.
Den drøm vil jeg gerne give videre, enten 
det at gå hele vejen med sin sport, eller også 
det at have en fantastisk tid med sin fodbold, 
pointerer talentcenterchefen.
At Kasper Povlsen afslører at han ikke kun 
interesserer sig for spillet med bolden, men 
i høj grad mennesket bagved er en blå tråd i 
forhold til det, som Odder IGF Fodbold ta-
lentcenter gerne vil stå for.
Det er vigtig at lære den unge fodboldspiller 
at klare sig mentalt. Der kommer sejre, men 
der jo kommer også nederlag. 
Derfor er det vigtig at arbejde med menne-
sket bagved bolden i forhold til at klare sig i 
gamet, kammeratskab, rolle på holdet og så 
videre, understreger Kasper Povlsen.
Mange ved måske ikke, at det at blive en 
god fodbold- og holdkammerat foregår 80% 
oppe i hovedet. De andre 20% står kroppen 
for. Det er vigtigt at gøre de unge spillere 
træningsparate, og forstå, at de er en del af 
et hold.
Jeg har set mange dygtige unge spillere være 
dygtige teknisk, men ikke formået at udvikle 
sig på det mentale fodboldspil. Det gør en 
stor forskel. 
Det kan egentlig siges ganske kort. 
De unge spillere skal komme for at træne, 
ikke bare for at blive trænet. Forstå hvorfor 
vi gør som vi gør taktisk, teknisk og mentalt, 
siger talentcenterchefen.

Ambitioner på talenternes vegne
Kasper Povlsen nåede toppen af fodbolden. 
Med superligakampe og landskampe på 
CV’et, har Kasper nået det som talentet be-
rettiger til, som han selv udtrykker det be-

Blå bog - Kasper Povlsen

32 år, 182 cm høj, central midtbane.

Superligakampe for AGF  
(2008-2025)155 kampe og 4 mål.

Landskampe: 
43 landskampe og 1 mål.

Talentcenterrchef for  
Odder IGF Fodbold
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Årets pigehold U11-12. (årgang 2012)
De har fusioneret to årgange sammen til en 
enhed. 2012 årgangen var veletableret og 
med gode rutiner, mens 2011 årgangen vok-
sede ud af det blå med nogle nye piger og 
trænere, som havde behov for at finde tryg-
hed og ind i klubben og fodboldens rammer. 
Trinstrukturen og trænernes velvilje har nu 
givet et helt trin med mere end 25 aktive 
piger. Det er en sund robust størrelse, som 
både giver fællesskabets sociale rummelig-
hed og mulighed for fodboldfaglig match-
ning og udvikling. 

Årets drengehold U11. (årgang 2012)
For at skabe et træningsmiljø, som både er 
bredt favnende, mens den fodboldtekniske 
side og det sociale sammenværd også står i 
højsædet. En god flok trænere bag årgangen, 
trænere der supplerer hinanden, trænere der 
ofte byder ind i klubsammenhænge, på den 
måde styrker de frivilligheden i Odder IGF 
Fodbold.

Årets pigetræner: Klaus Udbye Agesen 
(U11-12 piger)
Klaus er en vellidt træner og organisator, 
som bidrager bredt på pigetrinnet, men også 
byder ind på opgaver i børn og ungdom på 
tværs af trin, piger og drenge, bl.a. med ju-
lekalender og pigearrangementer. Klaus er 
lynhurtig på kommunikationstasterne, og 
får hurtigt involveret flere omkring pigernes 
aktiviteter.

Årets drengetræner: Mihail Tatu (U15)
Mihail har været  ass. træner / træner for 
ungdomsårgange siden 2018.
Han er engageret, lyttende, meget ordhol-
den.
Laver en god og varieret træning, god kon-
takt til spillerne, forældrene og øvrige træne-
re på årgangen, har gennemgået DBUs C1, 
C2, B1 kurser, villig til omstilling, deltager i 
klubbens møder, alt i alt en god træner, også 
med streg under klubmand.

Hædersbevisninger 2022

U11 drengene blev kåret som årets drengehold 2022.



Et godt fodboldår
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2022 blev i godt fodbold år, for klubbens 
herresenior hold. Både målt på resultater, 
men så sandelig målt på antallet af spillere, 
som dyrker fællesskabet og fodbolden i Od-
der IGF Fodbold.
For få år siden havde klubben kun tre se-
niorhold og i 2022 havde vi hele seks her-
reseniorhold tilmeldt turnering. Det er ben-
hårdt arbejde, med overgangen mellem U19 
og seniorfodbold og en bevist strategi med 
at gøre det attraktivt for fællesskabet, som 
har givet pote. Vi har i dag 261 herrese-
niorspillere, hvilket er en fremgang på 6%, 
sammenlignet med medlemstallet for denne 
gruppe, før Corona (altså 2019). 
Indeholdt i disse tal, er også Old Boys spil-
lerne, som stadigvæk, uanset vejret, mødes 
hver lørdag formiddag, til hyggelig træning 
og 3. halvleg. Vi har pt to tilmeldte Old Boys 

hold, i rækkerne +50 år og +60 år, så der er 
bestemt plads, skulle de lidt yngre sidst i 
30’erne og i 40’erne få lyst til at genoptage 
fodboldkarrieren. Fodbold er sundt og for 
hele livet.

Divisionsfodbold er tæt på
Sportslig har der været gode resultater 
blandt vores seniorhold. Vores 1. hold spil-
lede i foråret med om oprykningen til di-
visionerne. Det blev desværre stolpe ud og 
holdet sluttede med 47 point efter 27 kampe 
i 2021/2022 sæsonen og dermed en 4. plads 
i rækken. Til den nuværende sæson, har 
DBU lavet om i formatet, så hver af de 4 
Danmarksserie rækker, med 10 hold, skulle 
spille om to pladser i det oprykningsspil til 
divisionerne, som så spilles til foråret. Vo-
res drenge har klaret sig på bedste vis og 

Mange tilskuere var mødt op da Odders Danmarksseriehold kom med i oprykningsspillet  til 3. division.
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nappede sammen med Vejgaard 
pladserne i forårets opryknings-
spil. Det betyder med andre ord, 
at vi fra foråret skal kæmpe blandt 
de otte bedste Danmarksserie hold 
i landet, om tre pladser, som giver 
oprykning til 3. division. Så vi går 
et spændende forår i møde. 
Vores 1. hold har skabt resultater, 
til trods for en del udskiftning på 
trænerbænken. I foråret stod Kas-
per Adelfred i spidsen for drengene og 
han havde Lasse Tougaard som en af 
sine assistenter, da Lasse sidst i 2021 fik en 
grim knæskade. Kasper Adelfred stoppede 
efter forårssæsonen, efter eget ønske og det 
var derfor nærliggende at høre om Lasse 
Tougaard havde mod og lyst på at rykke 
frem i bussen, nu som Cheftræner. Denne 
opgave har han løst på fremragende vis og 
bragt holdet frem til et spændende forår, 
hvor Lasse nu endelig igen, regner med at 
kan spille fodbold, fremfor at stå på sidelin-
jen og være træner. Vi glæder os til at få den 
”gamle” 6’er på banen igen, om end det står 
ret klart, at Lasse bestemt også gør en god 
figur på trænerbænken.

Stolpe ud for næstbedste hold
For vores 2. hold har vi til trods for en god 
udvikling af vores unge spillere, haft et halv-
skidt år, rent resultatmæssigt. I foråret spil-
lede holdet i Jyllandsserie 2 og var kun 1 
sølle point fra at skulle i omspil om at rykke 
op i Jyllandsserie 1. Derfor hed det fortsat 
Jyllandsserie 2, da vi tog hul på efteråret. 
Desværre var vi ramt lidt af en dårlig opstart, 
med mange unge spillere som fortsat havde 
den ene fod i sommerferie og ombord på stu-
dentervognen, men der blev hurtigt med den 

nye træner Mohamad Farah, skabt et godt 
træningsmiljø og en stærk udvikling af vores 
mange unge drenge. Resultaterne begyndte 
at komme og holdet kravlede op i tabellen. 
Desværre var rækken uhyggelig tæt og på 
sidste spilledag kunne holdet med en sejr på 
mere end 1 mål, spille sig op på en 2. plads 
og dermed i kamp om oprykning til Jyllands-
serie 1, mens et nederlag og en række ”for-
kerte” resultater i andre kampe, ville betyde 
at holdet skulle ud i en knald eller fald kamp 
om at blive i rækken. Desværre udspillede 
det sidste scenarie sig og holdet måtte derfor 
i ud i en direkte kamp for at undgå nedryk-
ning til serie 1. Her trak holdet desværre det 
korteste strå, i en tætspillet kamp og foråret 
byder derfor på serie 1 for vores drenge. Der 
er ingen tvivl om at de har gode kvaliteter 
og et kæmpe potentiale, så målet må være 
at vende retur til Jyllandsserien allerede til 
sommer og dermed slå en streg over 2022, 
som virkelig ikke bød på meget stolpe ind.

Altid med i toppen
Længere nede i rækkerne, har vores serie 3 
hold med Mikkel Frandsen ved roret, været 
nær ved og næsten, både i foråret og i efter-

- fortsættes næste side...

Jubel i omklædningsrummet efter sejren over Nørresundby



Vi udfører bl.a. vindues- og tagarbejde

p.skipper@odder-ts.dk · 21 22 68 62
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året. I foråret blev man nummer to i rækken 
og var dermed med i kvalifikationskampene 
om oprykning til serie 2. Det lykkedes dog 
ikke og derfor stod der serie 3 på kalenderen 
igen i efteråret. 
Her kom man ligesom vores 2. hold lidt 
”tungt” i gang, men en fornem slutspurt, be-
tød at man kun var et sølle mål i sidste kamp, 
fra igen at kvalificere sig til kvalifikations-
kampene, som kunne betyde oprykning til 
serie 2. 
Så 2022 er bestemt godkendt for vores se-
rie 3 hold og det er herligt at se de mange 
unge mennesker, som bidrager på dette hold, 
blandt dem en række U19 spillere, som i ny 
og næ får kampe på bl.a. serie 3 holdet og 
altid gør en god figur.

Fælleskab og sammenhold
Vores tre serie 5 hold, har ligeledes haft et 

godt resultatmæssigt 2022. Det er ikke nød-
vendigvis oprykning og vundne kampe, som 
er øverst på prioriteringen, men derimod 
sammenhold og fællesskab, når vi har at 
gøre, med de mange spillere på disse hold. 
Men man vil jo altid gerne vinde fodbold-
kampe og det gør de så sandelig også. Fak-
tisk i sådan en grad at det ene af vores serie 
5 hold, anført af William Brosbøl, her i efter-
året sikrede oprykning til serie 4. 
Med andre ord, går vi et spændende 2023 
i møde. Skal vi tilbage i divisionerne? Kan 
vores unge drenge spille vores næstbedste 
hold tilbage i Jyllandsserien? Og fortsætter 
det for serie 3 holdet med at være lige ved 
og næsten?
Derudover håber vi på mange gode fælles 
timer, blandt vores 261 herreseniorspillere, 
for det er faktisk det det handler om, så skal 
resultaterne nok komme.
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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

 

Komplet fest

Pris pr. 

pers. kr.825,-
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Vi har alt i:
Maling
 Træbeskyttelse
Gardiner
Brændeovne
Håndklæder

Autospray

På 
gensyn 
hos

Tag denne 

annonce med ind 

og få minimum 

20% på alt 

i butikken
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Pigefodbolden vinder frem
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Klubben har igennem længere tid, sat ord på 
at man vil prioritere pige- og damefodbolden 
og se om man kunne lykkedes med at ud-
nytte det potentiale, der her gemmer sig, for 
en klub som Odder IGF Fodbold. 
2022 var bestemt med pil i den rigtige ret-
ning, og man fornemmer, at det spirer blandt 
vores mange pigespillere, og endda har af-
smitning på vores seniorhold.
Der er faktisk en højere vækst i antallet af 
pigespillere i klubben, end tilfældet er for 
drengene. Men der er plads til endnu mere. 
Ved udgangen af 2022 er der små 160 pige- 
og damespillere i klubben.
Pigerne spiller fodbold helt ned i det mindste 
årgange, og vi har også et ”old girls” hold 
som spiller i +29 års rækken. 

Dedikeret udviklingskonsulent
Men der er plads til mange flere. Klubben 
har i 2022 får lavet en aftale med Anders 
Østergaard, som til dagligt arbejder i DBU 
Jylland. Han er startet i klubben som ud-
viklingskonsulent for vores pige- og dame- 
hold. Anders kommer med en bred vifte af 
erfaringer fra pige- og damefodbold, og skal 
være med til som konsulent, at vi får skabt 
de rette rammer og vilkår, så vi kan fortsætte 
væksten for vores pige- og damespillere. 

Ubesejret
Vores seniordamehold, spillede i foråret i se-
rie 1, men rykkede efter en svær sæson med 
få spillere til træning og kamp, desværre ned 
i serie 2. 

• Flot selskabslokale op til 80 personer
• Lækkert smørrebrød 
• Grillstegning af pattegris m.m. 
• Fødselsdag, barnedåb, konfirmation 
• Firmaarrangementer 

Mad ud af huset
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Efter en række møder med spillerne og de 
som vendte retur fra efterskoleophold, fik vi 
i samarbejde med pigerne sat skik på holdet 
og de forventninger spillerne har til hinan-
den. Helene Madsen trådte til som spillende 
træner, og kunne med det samme konstatere 
en opbakning til kamp og træning, samt et 

sammenhold blandt pigerne, som havde 
manglet i foråret.
Det blev til en helt forrygende efterårssæ-
son, hvor pigerne gik fra sejr til sejr, og slut-
tede på en suveræn 1. plads i rækken, og som 
ubesejret sikrede en tilbagevenden til serie 
1. Det er med stor fortrøstning at vi ser frem 
til et forår, nu igen som serie 1 hold, da fæl-
lesskabet og sammenholdet er markant bed-
re i dag, end hvad tilfældet var i foråret. Der 
er faktisk så mange piger til træning, at vi 
snart skal overveje om vi skal have tilmeldt 
et hold mere, så der er kamp til alle.

Fodbold for piger
I børne- og ungdomsårgangene har vi lige-
ledes mange dygtige fodboldpiger, og det er 
dem vi skal bygge fremtiden på. Det er der-
for en stor glæde at vi også, for vores U13/
U14 piger har fået lavet et dedikeret Talent-
center træningstilbud, med Lise Bojer i spid-
sen. Fodbold skal ikke presses ned i halsen 
på pigerne, men med et alsidigt og attraktivt 
fodboldtilbud, hvor vi dyrker både sporten 
og fællesskabet, går pige- og damefodbol-
den en spændende fremtid i møde i Odder 
IGF Fodbold.

U 12 piger modtog Spektrum Odders æresprish ved den årlige Frivillighedsfest i Spektrum Odder.

”Ungsenior piger, fejrer oprykning efter en 3-2 sejr 
over rækkens nummer 2 fra Silkeborg”



Rådhusgade 94 C • 8300 Odder 
Tlf. 86 55 77 21

* • Gælder alle varer på danskejede webshops, som er i Skousens sortiment og på lager til onlinekøb hos konkurrenten 
• Gælder aktuel netpris på handelstidspunktet  

• Gælder ikke restpartier, køtilbud, demovarer og lign. samt levering, montering osv. • Gælder privatkøb.

 Vi matcher 
                  laVeste 
              netpris *

- i Odder
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Stor succes med arrangementet ”Hovedet, kroppen, klubben”
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Der blev grinet, svedt, spillet, med sund lat-
ter som lydbillede, da Odder IGF, Skovbak-
keskolen og DBU afholdte samarbejdsdag 
med overskriften, ”Hovedet, Kroppen og 
Klubben”.

Ind- og udskoling
Med 100 elever hver dag fra 0 til 9 klasse, 
blev det nogle lærerige dage, hvor der var 
overskrifter på dagene som Trivselsdagen, 
Sundhedsdagen og ”Åben Skole” dagen.
Med lærere fra Skovbakkeskolen, instruktø-
rer fra DBU og ikke mindst tovholder Jens 
Spanfelt fra Odder IGF Fodbold, blev der ar-
bejdet med kompetencer og viden omkring 
motion for kroppen, ernæringsrigtig mad,  
men også det, at skabe trivsel og forebygge 
mobning, mistrivsel og ensomhed.
Alt gik op i en højere enhed, sagde en stolt 
Jens Spanfelt, da vi talte med ham efter pro-
jektets afslutning.
Alt forløb som det skulle, og alle supplerede 
hinanden godt, sagde Jens Spanfelt.

Støtte fra kommunen
Det er selvfølgelig ikke gratis at afholde 

projektdage.Odder Kommune havde dog set 
den blå tråd og den gode ide, og støttede op 
omkring aktivitetsdagene. Det samme gjor-
de nogle sponsorer.
Legen var en vigtig del i alle dagene, og det 
lykkedes godt, fortsætter Jens Spanfelt.
Vi fik åbnet op for et nyt og bredt samarbej-
de med kommunens skoler, hvor vi sammen 
kan styrke trivsel, sundhed og idræt. Det hele 
indbygget i et rigtig godt projekt fra DBU.
Jeg håber vi kan gentage det, understreger 
Tovholderen fra Odder IGF Fodbold.

Teori og praksis hånd i hånd
For projektet som helhed deltog alle som 
skrevet med godt humør.
Uden at blive for teknisk, arbejdede man 
med Trivselsdagen, hvor der blev arbejdet 
med relationer og kommunikation.
Netop det at forstå hinandens og kroppens 
signaler og få alle med, var vigtige budska-
ber i trivselsdagen.
Sundhedsdagen var den sunde kost en natur-
lig overskrift.
Der blev dog taget fat i de gode vaner og 
hvordan vi opnår de gode vaner.
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Her var viden og tilegnede nye kompetencer 
vigtige mål i kombination med trivsel, bio-
logi og idræt.
Sundheds- og trivselsdagene bestod af teo-
ri, undervisning i klassen på skolen, mens 
”Åben Skole Dag” skete i foreningen. Her 
var det hos Odder IGF Fodbold på banerne i 
Spektrum Park.
”Åben skole dagen” er en slags nøgledag, 
hvor eleverne bandt det tillærte sammen.
Her kombineres det med læren om for-
eningsliv og glæden ved bevægelse og mo-
tion.
Som vi noterede i indledningen, var legen et 
vigtigt underbyggende tema.
Alle kom på en mission med agent ”Super-
sund”, hvor der skulle reddes frugt og grøn-
sager fra Grev Mug.
Udskolingseleverne (7-9 klasse) lærte om 
det, at være frivillig i en forening og træning 
som rollemodel og instruktør med yngre 
børn (indskolingseleverne 0-3 klasse).
Det hele blev bundet sammen med at få 
ansvar for at afvikle aktiviteter for indsko-
lingseleverne. Det blev godt modtaget - og 
var en stor succes.

Absolut til gentegelse
For Odder IGF’s tovholder og leder af bør-

ne- og ungdomsafde-
lingen, Jens Spanfelt, 
var det endnu et tiltag, 
hvor fodboldafdelin-
gen kom ”udenfor” 
kridtstregerne.
Vi har i 2022 afholdt ”Pigeraketten”, Odder 
IGF Fodboldskole, træner- og lederkurser 
for at nævne nogle aktiviteter.
Denne gang kommer vi ud i et samarbejde 
med kommunens institutioner. Det var gi-
vende og var også en succes, mente Jens 
Spanfelt beskeden.
”Hovedet, kroppen, Klubben” var vores de-
but på dette område.
Vi lærte en masse som vi forhåbentligt kan 
bruge i en gentagelse næste år.
Tilbagemeldingerne viser, at alle havde 
nogle gode, sjove og lærerige dage, det gør 
det hele værd. Dagene viser også, at mange 
af udskolingseleverne fandt det spændende, 
at være instruktører og tilegne sig de rigtige 
værktøjer som rollemodeller.
Det er absolut til gentagelse næste år. Jeg 

tror vi fik gang i tankerne hos 
mange udskolingselever, at det at 
være rollemodel og instruktør er 
spændende.
Vi lever jo i en verden hvor der 
mangler frivillige. Måske vi fik 
åbnet en lukket dør, og mange 
fik øjnene op for det positive, at 
være træner, leder, frivillig i en 
forening, siger Jens Spanfelt, Od-
der IGF Fodbold.

Jens Spanfelt, 
Odder IGF Fodbold



Lad os slå en kolbøtte for kvinders rettigheder

Da Ruslands diktator, Wladimir Putin, for 
knap et år siden valgte at lade sin hær krydse 
grænsen til Ukraine, startede han samtidig 
indirekte en flygtningestrøm på hundredetu-
sindevis af mennesker.
En strøm af primært kvinder og børn, der 
søgte sikkerhed fra krigens rædsler i andre 
dele af Europa.
En meget lille del havnede i Odder, hvor 
de nu prøver at få en tilværelse til at hænge 
sammen mange tusinde kilometer hjemme-
fra. Langt fra nogen let opgave, men forhå-
bentlig blev det med hjælp fra Odder IGFs 
fodboldafdeling en lille smule lettere.
Fodboldafdelingen var nemlig hurtig til at 
etablere kommunikation på ukrainsk til de 
nye Odder-borgere, så de blev informeret 
om idrætstilbuddene i kommunen.
Det kan måske synes som en lille ting, men 
for mig er noget, der betyder noget, når fod-
boldklubben på den måde taget et ansvar.
Så er vi nemlig mere end bare en fodbold-
klub, hvor børn, unge og voksne kan for-
drive lidt af deres fritid. Så er vi en aktiv del 
af fællesskabet i kommunen, og vi er med til 
at sikre, at de mennesker, der er flygtet fra 
krigen forhåbentlig langt lettere bliver inte-
greret i vores by og en del af samfundet på 
lige fod med alle andre.

Jeg er helt sikker på, at det også er noget, 
politikerne i vores byråd lægger mærke til 
og sætter pris på. Og det er vigtigt, hvis de 
folkevalgte i år med meget stramme budget-
ter skal kunne forsvare eksempelvis at finde 
penge til en ny kunstgræsbane eller et klub-
hus til fodboldafdelingen. Og det skal de na-
turligvis - for det er jo ikke kun i spørgsmå-
let om at få integreret flygtninge fra Ukraine, 
at fodbold spiller en vigtig rolle.
Al forskning viser nemlig, at unge, der bru-
ger deres fritid i eksempelvis fodboldklub-
ber går en sundere fremtid i møde. Ud over 
at de rent fysisk er sundere, og også bliver 
det i deres voksen år, så har aktive børn 
blandt andet bedre selvværd, større selvtillid 
og langt flere sociale relationer. Derudover 
forbedres deres indlæringsevne, opmærk-
somhed og intellektuelle færdigheder, lige-
som de lærer om demokrati og det at indgå 
i en gruppe.
Alt det ved politikerne naturligvis godt, men 
det er vigtigt hele tiden at minde dem om 
det. Derfor er det også godt at se, at vores 
klub i de seneste år har intensiveret samar-
bejdet med kommunen.

Sport er politik
Sport og politik hører nemlig uløseligt sam-
men - og jo bestemt ikke kun i Odder Kom-
mune.
Skulle nogen have været den mindst smule 
i tvivl om det, så kan de umuligt være det 
længere efter dette års VM i fodbold i Qa-
tar, hvor sport og politik for alvor er bladet 
sammen.
Sammenblanding af de to ting og ikke 
mindst ”sportswashing” har dog været et 
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Af Jan Schouby,
chefredaktør, 
Århus Stiftstidende



kendt fænomen lige siden det nazistiske 
Tyskland under ledelse af Adolf Hitler brug-
te OL i 1936 til at bedrage verden, så Det 
Tredje Rige blev fremstillet som en fredsel-
skende nation med plads til alle.
Siden da har sport og politik bare hængt 
uløseligt sammen. Tænk bare på de ameri-
kanske knyttede næver på medaljeskamlen 
under OL i 1968, terrorangrebet i 1972 i 
München eller de statsstøttede dopingsyste-
mer, som vi desværre har set stadig flere af 
gennem årene.
Store sportspræstationer og begivenheder 
bruges til at kaste glans over meget, som 
bestemt ikke fortjener nogen former for ros. 
Det er også tilfældet med årets VM i fod-
bold.
Qatar har beviseligt bygget VM ved hjælp af 
emigrantarbejder, der har levet under kum-
merlige forhold. Mange hundrede hvis ikke 
tusinder rygtes at være omkommet under 
opførslen af de fantastiske fodboldstadions, 
og landet har generelt et så anstrengt forhold 
til menneskerettigheder, at det er horribelt, 
at landet nogensinde fik tildelt værtskabet.
Når disse linjer skrives, er turneringen nået 
til semifinalerne i det der kun kan betegnes 
som den mest skandaløse VM-afvikling no-
gensinde.
Det har givet nogle af de deltagende natio-
ner store moralske kvaler. Eksempelvis har 
Danmark og DBU haft enorme problemer 
med at finde ud af, hvordan de skulle takle 
det faktum, at de helst slet ikke ville have 
været i Qatar, men samtidig ikke har mulig-
heden for at blive væk uden enorme repres-
salier fra FIFA.

En tåbelig strategi
Derfor har det også mildt sagt været pinag-

tigt at overvære DBUs optræden. Det ene 
øjeblik ønskede Unionen at signalere hand-
lekraft og lade anfører Simon Kjær stille op 
med et bestemt anførerbind, der skulle sig-
nalere, at Qatars brud på menneskerettighe-
derne er utilgivelige.
Men da det så gav bagslag, måtte pressen 
pludselig kun stille spørgsmål til trænere 
og spillere om det, der handlede om selve 
kampene. Alt andet skulle overlades til poli-
tikerne og topfolkene i DBU.
Men naturligvis gav den ”strategi” eller 
mangel på samme for alvor bagslag.
For DBU kan ikke på den måde tumle rundt 
og det ene øjeblik lade spillerne optræde i 
politisk sammenhæng, og så minuttet efter 
forlange, at ingen snakker politik men kun 
kigger på sporten.
Det var ikke derfor, at Danmark blev slået 
ud efter tre kampe og en pinlig omgang 
blodflytteri, men den megen uro har helt 
sikkert ikke hjulpet med at bevare fokus for 
spillerne.

Drop de politiske budskaber
Generelt er det et kæmpe skråplan, når spil-
lerne trækker de politiske budskaber ind på 
banen.
Der er ingen tvivl om, at de store stjerner 
har en enorm magt. For med den bevågen-
hed ikke mindst de sociale medier har givet 
spillerne, så har de muligheden for at skabe 
gigantisk opmærksomhed omkring politiske 
budskaber.
Bare se den amerikanske fodboldspiller Co-
lin Kaepernick, der startede med at knæle 
i forbindelse med nationalmelodien før de 
amerikanske fodboldkampe. Det endte med 
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at stort set alle store sportsstjerner verden 
over knælede i sympati med de sortes ret-
tigheder i USA.
Men det er jo samtidig den vildeste hykleri.
Fodboldspillerne i Danmark og resten af 
Europa kunne godt knæle for de sortes ret-
tigheder, men samtidig tog de ned og spille-
de på stadions, hvor ”brune” mennesker har 
mistet livet og hvor rettighederne er lysår 
dårligere end de sortes i USA.
Den slags politiske budskaber hører under 
ingen omstændigheder til inden for stre-
gerne på banen. Respekt for, hvis Eriksen, 
Ronaldo og de andre stjerner ønsker at ytre 

sig og bruge deres ”magt” uden for banen, 
men når først de er trukket i kamptøjet, er det 
nødvendigt, at det kun handler om sporten.
For hvor skal vi ellers sætte grænsen?
Hvem bestemmer, hvad der er okay at 
”kæmpe for”?
Skal vi næste gang slå en kolbøtte for kvin-
ders rettigheder, eller måske synge en sang 
for ligeløn?
Ja, sport og politik hører uløseligt sammen, 
men det kan og skal stadig adskilles, så det, 
der foregår på banen, stadig handler om spil-
let, og hvem der i sidste ende er bedst til at 
sparke bolden over stregen.

Hovedsponsorer i Odder IGF Fodbold

ODDER

Odder

Støt venligst vore sponsorer
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Tirsdag den 27.9.2022 blev der afholdt gene-
ralforsamling i Odder IGF Fodbold.
Der var et ganske fint fremmøde, om end be-
styrelsen håber og ønsker at endnu flere vil 
møde op til generalforsamlinger i fremtiden. 
Formanden aflagde sin beretning for regn-
skabsåret 2021/2022. 
Der er fremgang i antal af medlemmer, på 
både drenge- og pige siden og klubben ud-
vikler sig positivt i forhold til den strategi 
der er lagt, til trods for en fortsat presset 
økonomi. Du kan læse formandens skrevne 
beretning her: https://www.odderfodbold.dk/
media/1857/beretning-2021-22.pdf
Efter beretningen præsenterede bestyrelsen 
årsrapporten for 2021/2022, som udviser 
et resultat på 32.650 kroner og en negativ 
egenkapital på 715.309 kroner.
Generalforsamlingen godkendte efterføl-
gende bestyrelses indstilling til kontingent 
gældende for kalenderåret 2023.
Både næstformand, kasserer og op til to be-
styrelsesmedlemmer var på valg. Alle mod-
tog genvalg: Næstformand: Jens Spanfelt.

Kasserer: Karenlise Brink Bestyrelsesmed-
lem: Søren Giørtz Mikkelsen. Bestyrelses-
medlem: Michael Nielsen
Der blev ikke valg nogle suppleanter, til 
gengæld godkendte generalforsamlingen at 
Emil Kildeberg Olsen indtræder i bestyrel-
sen, på den åbne plads der er for bestyrel-
sesmedlemmer valgt i ulige år. Emil Kilde-
berg Olsen skal dermed allerede genvælges 
ved generalforsamlingen 2023, såfremt han 
modtager genvalg til den tid.
Bestyrelsessammensætningen ser herefter 
således ud:
Formand: Mick Kjær, næstformand: Jens 
Spanfelt, kasserer: Karenlise Brink, sekre-
tær: Trine Lindkvist Nielsen, bestyrelses-
medlem: Søren Giørtz, bestyrelsesmedlem: 
Michael Nielsen, Ove Frederiksen, Emil 
Kildeberg Olsen. 
Som afslutning, under punktet eventuelt, var 
der tid til spørgsmål fra salen og samtale om 
klubbens ve og vel, inden generalforsamlin-
gens dirigent Henrik Garlik afrundede den 
officielle del af programmet.

Stille og rolig generalforsamling
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v/ Jan Tang

EN LILLE SKID BEDRE !

TV-INSPEKTION, HØJTRYKSSPULING, SLAMSUGNING

KLOAK, DRÆN, OLIETANKE, BENZIN/OLIEUDSKILLERE

AUT. KLOAKMESTER

( ALT INDENFOR TRANSPORT )

Kontor  8654  0857        Døgnvagt  4027  0857

OKS/Avis annonce  07/07/04  15:42  Side 1

v/ Jan Tang

O
D

DER TRANSPORTSERVICE ApS

ET GODT TIP !

TRANSPORT OG SALG AF:
SAND, RAL, FLIS M/M

UDLEJNING AF CONTAINERE

ARBEJDE MED KRAN OG GRAB

( ALT INDENFOR KLOAKSERVICE )

Bil Tlf.  4040  7111            Kontor  8654  7111

J. Tang                                 E. Pedersen

OTS/Avis annomce  07/07/04  15:48  Side 1



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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christensen & kjær
statsautoriseret revisionsaktieselskab
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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
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Digitale løsninger, CRM, processtyring 
Tryksager
Print & Folie
Profi lbeklædning
Merchandise

BRUHN Grafi sk ApS 
Glasvej 33 · 2400 København NV 
Telefon 2815 0065

www.bruhngrafi sk.dk

Ved at bruge de online værktøjer som 
BRUHN Grafi sk ApS stiller til rådighed, 
kan jeg bestille og samarbejde omkring 
grafi sk produktion fra mit skrivebord ...
- det bli’r ikke nemmere!

Susanne Lindskov
Kvickly, Odder

Effektiv grafi sk produktion

Vi opretter et online samarbejdsunivers til vore kunder

Portobello og Odder IGF Fodbold i samarbejde

Odders midtpunkt for genbrug og den gode 
forretnings mulighed, Portobello og Odder 
IGF Fodbold har indgået et formelt samar-
bejde.
Peter Forsberg, ejeren af Portobello i Odder 
fortæller, at man kan indlevere ting og sager, 
som Portobello så sælger for klubben fra en 
Odder IGF Fodbold reol.

Glade for samarbejdet
Odder IGF får en kærkommen mulighed for 
at styrke økonomien til udvikling for de yng-
ste i klubben.
OIGF’s Martin Mikkelsen, der er bindeled 
mellem fodbolden og Portobello, er glad for 
aftalen, han siger.:
Odder IGF Fodbold er glade for samarbejdet 
med Portobello, hvor overskud fra salget af 

ting indleveret af klubben, går til børne- og 
ungdomsafdelingen.
Har du ting, som du gerne vil donere, modta-
ger Peter tingene i butikken, så enkelt er det, 
siger Martin Mikkelsen.
Adressen for indlevering er.:Portobello, 
Rådhusgade 96b, 8300 Odder, 27 84 42 19

Peter Forsberg, Portobello og Martin Mikkelsen



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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www.spektrumodder.dk
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Kontakt elektrikeren 
Vi er på vej...

Kontakt os i dag 
Vi beregner uforpligtende tilbud.

JH EL ApS . Rådhusgade 30 . 8300 Odder . Tlf. 4096 9633
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Thomas Rohde kåret som årets spiller

 ”Årets spiller 2022” blev Thomas Rohde. Han blev også topscorer og næstmest scorende i Danmarks-
serien. Frank Pedersen overrakte pokal og blomster.



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
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Erhvervscenter

Salg og
information

kontakt ...
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Mindernes Allé

Ørkenrotterne i Odder
Vi er i året hvor anden verdenskrig er slut, og 
glæden over at nazizterne var ude af Odder 
(som de næstsidste i Danmark) skulle fejres 
på behørig vis. 
Idrætsforeningen IF Frem Odder blev stif-
tet på dyrskuepladsen i Odder. Her hørte vi 
hjemme i 37 år.
Den 24. maj, på en skøn forårsdag blev så 
dagen hvor Odder fejrede krigens afslutning.
Montgomery’s kendte Ørkenrotter kom for-
bi Odder for at spille opvisningskamp mod 
Odder.
Englænderne var utrolig populære, og Odder 
var da også klædt på til fest som vi husker 
det fra især Københavns gader da krigen var 
slut.
Og sikken en fest - fodboldfest. Folkene ved 
indgangen til det gamle stadion på Skovbak-
ken var pakket til sidste plads. Overalt var 

der feststemte mennesker der ville fejre eng-
lænderne.
Hold  nu fast. For godt 3.500 lavede en fol-
kefest på det ikoniske stadion ude i skoven, 
som det var dengang. De mange tilskuere fik 
tilmed en Oddersejr med mange mål.
Hele 6-4 var resultatet for det talentfulde 
Odderhold, der på det tidspunkt var i mel-
lemrækken i Jylland, vel svarende til nuti-
dens 2.division.

Talentfuld Odderdreng til AGF
- Odders hold mod Ørkenrotterne ser du her 
på næste side.
Zoomer man ind på herren nederst til ven-
stre, ser du Hans Christian Nielsen.
Han er, sammen med Keld Seneca Jensen, 
de kendeste fodboldspillere fra Odder nogen 
sinde.
Hans Chr. Nielsen nåede hele vejen fra 

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
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AGF’s førstehold. Hans Christian Wedelsted 
Nielsen var en dansk fodboldspiller, som 
vandt fire DM-titler med AGF og sølv ved 
OL i 1960. Hans Christian Nielsen var for-
svarsspiller og skiftede i 1950 fra Odder IGF 
til AGF, og spillede her indtil karrieren blev 
indstillet i 1963.

Suveræne Odder
I 1940’erne  var Odder det store hold i lands-
delen. Gang på gang vandt Odder rækkerne. 
Oprykning til mesterrækken (overført 1.di-
vision nu til dags), glippede dog med de 
mindste marginaler flere gange.
I 1944 glippede, selvom vi førte med 3-0 
over Fredericia 20 minutter før tid.
I 1947 var vi i finalen på Kolding stadion. 
Med i 1949 lykkedes det så. Et fantastisk 

hold, med blandt 
andre Toga Chri-
stensen, Gun-
ner Christensen, 
Hans Chr Niel-
sen, Axel Toft og 
ikke mindst Iver 
Pedersen, tog sej-
ren.
Tiden på ”Den 
gamle stadion” i 
skoven rindede 
ud, og nye ti-
der med stadion på 
Parkvej var nær.
Omklædningsrum-
met var på Hotel Phønix og på Landmands-
hotellet der lå i Holsteinsgade. 

Frems stærke ynglingehold 1945. Stående bagerst fra venstre: Holdleder Chr. Pedersen, Peder Sørensen, Ove 
Pedersen, Orla Mikkelsen, Ernst Albrechtsen, Niels Arne Hemdorf og træneren Erik Blom.
Knælende fra venstre: Søren Christensen, Børge Stensig, Poul Martinussen, Sven Sørensen og Hans Friis. 
Siddende fra venstre: Frode Westergaard, Per Weiss og Hans Chr.Nielsen.

Hans Chr. Nielsen 
i AGF-trøjen i 1960



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!
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Rosensgade 5 · 8300 Odder · Tlf.: 8654 3266 · Fax: 8654 0336
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Rosensgade 55 - 8300 Odder - Tel: 22 13 35 78 - 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

- Friske & lækre Sandwich´s

- Mad ud af huset til enhver lejlighed alle ugens dage

- Altid et stort & sundt udvalg 

Rosensgade 55 - 8300 Odder - Tlf. 22 13 25 78 - mail@annes-mad.dk - www.annes-mad.dk
Åbningstider: mandag-fredag 7.00 -18.30. Lørdag 10.00 -18.30. Søndag 10.00 -18.30

Den 25. juni 2022, spillede Odders U19 hold, med træner Per Klausen i spidsen, finale om det 
Jyske mesterskab. Det blev en seværdig og målrig kamp, da Odder IGF Fodbold hev pokalen 
hjem mod Herning Fremad efter en dramatisk finale. 
Der var straffespark, selvmål, rødt kort og forlænget spilletid på menuen, inden Odder kunne 
hæve pokalen som Jyske mester i LIGA 3, efter en 4-3 sejr.

Odder U19 blev Jysk mester
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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

Rude Havvej 15 B - 8300 Odder - Tlf. 86 54 29 11
www.hessellund-el.dk

HøJbJERG 
INSTALLATIONSFORRETNING
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Årets fodboldskole 2022, med en masse 
smil og glade unger, blev igen en stor suc-
ces. Over 200 glade piger og drenge deltog 
i årets fodboldskole. Der blev spillet kamp 
mod trænere og assistenter, og fodboldsko-
len fik sat gang i sit eget ”Fodbold Tivoli”.
Sikke en dejlig afslutning på sommeren.

Hovedsponsor for fodboldskolen 2022

Odder Fodboldskole 2022
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Torvet 5, 8300 Odder

Vi bager lækkert brød
af gode råvarer...

Rådhusgade 10, 8300 Odder
Tlf. 86 54 11 53
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Odder IGF Fodbold har indgået en 2-årig 
aftale med Morten Rasmussen, som fra 1. 
januar 2023 starter i klubben som Cheftræ-
ner for 1. holds herrerne, som spiller i Dan-
marksserien.
Holdet kvalificerede sig i den netop over-
stået efterårssæson til oprykningsspillet, og 
der venter dermed Morten Rasmussen og 
spillerne et spændende forår, i kampen for at 
sikre oprykning til 3. division.
”Vi er meget glade for at få tilknyttet Mor-
ten Rasmussen som Cheftræner. Han er selv 
tidligere divisionsspiller og har en solid træ-
nererfaring med i bagagen, både fra tiden på 
Sjælland og Fyn og sidst som Cheftræner for 
Kjellerups Danmarksserie hold. 
Han har præcis den profil vi ønsker i vores 
klub, hvor vi gerne vil bygge holdet op med 
vores egne spillere, krydret med bærende 
kræfter udefra, som kan bidrage til vore 
unge spilleres udvikling. 
Vi er overbeviste om, at vi i Morten Rasmus-
sen får en træner, som besidder både de fod-
boldfaglige og menneskelige kompetencer, 
til at løfte os videre til næste niveau.” udtaler 
Mick Kjær, formand i Odder IGF Fodbold.
Om sin nye stilling siger Morten Rasmussen: 
”Jeg glæder mig rigtig meget til at komme 
i gang i Odder. Klubben har en meget bred 
trup og har arbejdet systematisk med inte-
gration af egne unge spillere, på klubbens to 
bedste hold. 
Resultaterne taler for sig selv, og truppen 
har på imponerende vis, de sidste par år, væ-
ret dominerende og i toppen af deres Dan-
marksserierække. Jeg ser frem til at bygge 
videre på det fantastiske arbejde spillere, 
trænere og ledere har lavet i klubben. Der-

udover glæder jeg mig naturligvis til at spille 
i en kreds, hvor vi bl.a. skal matches op mod 
de hold på Sjælland, som jeg kender så godt 
fra min tid, på den side af bæltet”.
Morten Rasmussen får kyndig assistance 
til sit arbejde, da klubben har indgået en 
aftale med Lasse Tougaard, som i foråret 
bliver spillende assistenttræner på 1. holdet. 
”Lasse har været Cheftræner i den flotte ef-
terårssæson vi netop har afsluttet. Han har 
siden september 2021 været skadet og var i 
foråret assistenttræner, og blev så i sommers 
forfremmet til Cheftræner. 
Det er ikke altid nemt at indtage den rolle, 
når man tidligere har været spillerkollega, 
men Lasse Tougaard har løst opgaven for-
nemt. Det var derfor helt naturligt for os, at 
høre om Lasse havde lyst til at fortsætte som 
spillende assistenttræner, når han nu efter sin 
skadespause igen vil snøre støvlerne og være 
med inde på banen. 
Med det team omkring vores 1. hold, føler 
vi, at vi står godt rustet til det der venter i 
foråret” afslutter Mick Kjær.

Morten Rasmussen ny Cheftræner i Odder IGF Fodbold

Lasse Tougaard (tv) og Morten Rasmussen.
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Odder Trælast & Byggecenter
Banegårdsgade 27 • 8300 Odder • Tlf. 8654 0088

STARK.dk/odder
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Vi afholder igen Odder Fodboldskole på Spektrum Park i uge 31 (31.07.-04.08.2023).
Tilmeldingen er i fuld gang, vi sætter 208 billetter til salg, og det er først til mølle.

Som deltager 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 hummel
- En drikkedunk
- 5 x sund frokost fra Spektrums Café
- Frugt hver eftermiddag
- Mulighed for at møde nye og gamle venner
- Diplom
- Hold-foto (udsendes på mail)
- Mulighed for målmandstræning (vælges ved tilmelding)

Alle drenge og piger fra årgang 2008-2016 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.

 Tøjet skal prøves og bestilles i Intersport Odder, senest 30.06.2023.
Medbring kvittering for tilmelding. Herefter kan tøjpakken afhentes i Intersport Od-
der efter nærmere aftale.

For nærmere information om tøjpakken kan man ringe på tlf. 86 55 29 00.

Sidste frist for tilmelding til fodboldskolen er 30.06.2023.

Tilmelding kan ske på dette link:   
https://kluboffice.dbu.dk//DBU/Activity?id=227255&clubid=602

Sponsor:  Hessellund El A/S

Med venlig hilsen

Fodboldskole-udvalget 
Odder IGF Fodbold - Tlf. 30 27 74 17

Odder Fodboldskole 2023



Odder IGF Fodbold U16
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Af Tim Østergaard

Hvem er Odder IGF Fodbold U16?
Odder IGF U16 er en flok bestående af cirka 
30 drenge. En årgang, der har været præ-
get af løbende udskiftninger i trænerstaben. 
Særligt én mand har dog fulgt dem hele ve-
jen, Sune Rasmussen, katalysator og ”go-to” 
person, når øvrige trænere lufter deres tan-
ker om spillerne på årgangen. 
Sune er et glimrende eksempel på, hvorfor 
Danmark er kendt som værende et fantastisk 
foreningsland. Sune har bundet årgangen 
sammen på tværs af kulturer, skoler og alt 
derimellem. Sune har desuden en stor aktie 
i, at årgangen er så sammentømret, som den 

er i dag. Dette mærker man blandt alle, der 
er omkring holdet i det daglige.
”Det er en fantastisk årgang, og det er en 
kæmpe ære at være en del af fællesskabet” 
udtaler Anton Buur, netop som mandagstræ-
ningen skal til at gå i gang.
Og netop fællesskabet gør denne årgang fan-
tastisk. Det lyder som en kliché, og det er det 
måske også, men når man har oplevet det, at 
være tæt inde på drengene fra årgang 07, er 
man ikke i tvivl! Odders U16 drenge er gjort 
af noget helt specielt, de har hjertet på rette 
sted og de går en lys fremtid i møde.

Fodboldtur til Amsterdam
Takket være en forældregruppe er det blevet 
offentliggjort, at årgangen er blevet tilbudt 
en udlandsrejse i pinsen 2023. Her går turen 
til Amsterdam, og grundet Corona er dette 
årgangens første udlandstur. Udover en for-
ældregruppe, der har styr på det praktiske, 
er drengene i færd tjene penge til turen, bl.a. 
ved salg af sokker. 
Både trænerteamet og drengene glæder sig 
utrolig meget til en fælles tur til Amsterdam, 
hvor fodbold og fællesskab bliver de helt 

Der trænes flittigt til den nye sæson. U16 drengene træner på Spektrum Parks lysbaneanlæg. 
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store fokuspunkter. Derudover glæder vi os 
til at prøve kræfter med kampe mod de hol-
landske hold.

Forventninger
U16-drengenes ambitiøse indstilling smit-
ter i den grad af på de forventninger, der er 
til de to tilmeldte U16-hold, som er tilmeldt 
forårssæsonen. 
Efter en god efterårssæson, hvor opryknin-
gen desværre glippede i sidste øjeblik, har vi 
trænet målrettet mod at sikre oprykning fra 
Liga 3 i foråret 2023.
Liga 4 drengene leverede en solid indsats i 
deres første sæson efter oprykningen, hvor 
de cementerede, at de hører til i Liga 4. 
I et stærkt samarbejde med drengene fra år-

gang 08 har der været en stor mængde spil-
lere gennem møllen, hvor mange af spillerne 
har prøvet kræfter med at spille ”op ad”. En 
positiv tendens, som i foråret skal være med 
til at sikre en god præstation i Liga 4.

Har du lyst til at spille med?
Har du lyst til at prøve kræfter med fodbol-
den, er du meget velkommen til at kigge 
forbi til en omgang træning. Vores trænings-
tider lyder som følger indtil d. 31.03.2023:
Mandage 18:15-19:45 (Bane 4 eller kunst-
græsbanen).
Onsdage 18:15-19:45 (Kunstgræsbanen).
Har du spørgsmål er du altid velkommen til 
at kontakte en fra trænerteamet:
Anton Buur Rasmussen - 28 96 12 45.

Odder IGF Fodbolds U16 drenge.



Vi støtter 
lokalsporten

Din lokale 
sportsbutik
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Formand
• Mick Kjær
mobil 4085 0824
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 Mikkelsen
mobil 6155 7647
soren.giortz67@gmail.com

• Emil Kildeberg Olsen
kildebergolsen@gmail.com
28783588

Forretningsudvalg
• Mick Kjær
mobil 40850824
mickkjaer@yahoo.com

• Jens Spanfelt
2265 2445
jens@spanfelt.dk

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

Sportsudvalg
• Svend Erik Nielsen 
nielsen.teglbakken@gmail.com
Mobil 3059 6814 
• Michael Nielsen
mobil 5151 5255 
michael_nielsen@live.com

• Jens Spanfelt
jens@spanfelt.dk Mobil 2265 2445
• Anders Østergaard

børn og Ungdomsudvalget 
• Jens Spanfelt
jens@spanfelt.dk Mobil 2265 2445 
• Steffen Buck-Hansen 
steffen@buck-hansen.dk
Mobil 2389 7563

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

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

• Michael Nielsen
mobil 5151 5255
michael_nielsen@live.com

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

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

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

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

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

Markedsføringsudvalg
• Mick Kjær
mobil 4085 0824
mickkjaer@yahoo.com

• Emil Kildeberg Olsen
kildebergolsen@gmail.com
2878 3588

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

TalentCenter Alle har talent
Kasper Povlsen
Simon Aaes
(børneudviklingstræner)
Anders Østergaard (Pigekonsulent)
Steffen Buck-Hansen
Mick Myllerup Kjær

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

• Emil Kildeberg Olsen

Hjemmekampe
• Morten Toft (ansvarlig)
oigf-mt@sport.dk
Mobil 2174 8100
Johnny Nielsen
Hans Jørgen Andersen
Per Klarskov

IT og Klub-Office
• 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
Jens Spanfelt
Svend Erik Nielsen

Kontaktpersoner og bestyrelse i Odder IGF Fodbold
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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
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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 ...

Odder IGF Fodbolds Danmarksseriehold, kvalifi cerede sig, i hjemmekampen mod 
Nørresundby, til forårets oprykningsspil til 3. division. Børne- og ungdomshold havde i 
forbindelse med kampen, afslutning for efterårssæsonen, så det var et festklædt Spektrum Park, 
der dannede rammen om førsteholdets 2-0 sejr, og dermed kvalifi kation til oprykningsspillet.

2023

Nørresundby, til forårets oprykningsspil til 3. division. Børne- og ungdomshold havde i 
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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


