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Formandens beretning 2017
Så er det igen blevet tid til et tilbageblik på året der gik i Fortuna.
Der har, som altid, været gode og mindre gode ting, så vi starter med de mindre gode – så
er det overstået.

Mindre godt

Medlemstal:
Vi sagde sidste år på vores generalforsamling at vi ville arbejde på at få flere medlemmer
til klubben, og hvordan er det så gået?
Ikke så godt; vi har i år haft en mindre tilbagegang på medlemssiden, ca. 25 medlemmer,
hvilket selvfølgelig ikke har været tilfredsstillende for os.
Ud over den manglende kontingentmasse betyder det jo, hvad der er mere vigtigt, at
klubbens medlemmer har færre holdkammerater og Fortunesere at være sociale sammen
med.
Årsagerne til tilbagegangen er sikkert mange, men især på kidssiden har vi mistet en del
medlemmer og ikke formået at tiltrække lige så mange nye som der forsvandt.
Dygtig ledelse, en skoleturnering og lidt held har dog gjort at vi har fået stor fremgang i 2.
halvdel af sæsonen, som Britt har beskrevet i Kidsberetningen
Også på ungdomssiden har vi mistet lidt pga. naturligt frafald. Skole og uddannelse koster
altid lidt på den konto.

Fælles julefrokost i Marienlyst:
For anden gang holdt vi fælles julefrokost med Marienlyst og DHV.
Her var der meget lille tilslutning fra vores medlemmer, hvilket var ret skuffende.
Årsagen var nok dårlig eksponering, men samtidig også at man ønskede en julefrokost i
klubregi frem for fælles.
Dette er taget til efterretning, og vi vil i 2018 afvikle vores egen julefrokost, hvor vi så
forventer noget bedre opbakning fra vores medlemmer.

Sponsorkroner:
Her kan man både skrive noget under negativ og positivt.
Det negative først – her havde vi opsat et samlet budget på 300.000 som skulle hentes ind
i samarbejde med LIGA-holdet.
Her mangler desværre stadig ca. 25 %, så vi kom ikke i mål med dette i 2017. Men vi fandt
dog 75 % af beløbet, som kan skrives på positivsiden.
Og så kan vi jo passende gå til det positive, som heldigvis fylder meget mere.
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Rigtig godt:
Overskud på regnskabet:
Som det vil fremgå af fremlæggelsen af regnskabet for 2017 lykkedes det at lave et pænt
overskud, efter et par år i minus og nul.
Det lykkedes at finde flere sponsorkroner og tilskud end de seneste år, hvilket selvfølgelig
er positivt.

Fortunas Venner:
En af årsagerne til det positive resultat kan bl.a. findes i relanceringen af Fortunas Venner,
som er vores støtteforening.
Vi nåede op på godt 20 medlemmer i FVs første leveår, hvilket er flot. Vi vil nu arbejde
videre med at udbrede det til alle, der har interesse i klubben.
Til en række af hjemmekampene i grundspillet var der lodtrækning om flotte præmier
blandt FVs medlemmer, og mon ikke der har været en del flere restaurantbesøg i nogen af
de heldige familier end vanligt?

Studiestartsmesser 2017:
Vi deltog i efteråret 2017 på 3 studiestartsmesser på SDU, UCL og EAL, hvor vi havde
godt fat i de besøgende.
Der var lavet fine flyers og en promo-video viste lidt om hvad der sker i vores klub.
Deltagelsen, samt en efterfølgende kollegieturnering i volleyball betød at vi fik flere nye
medlemmer, som i første omgang kom ind på et Welcome U hold.
Herfra blev dem der fortsatte i klubben fordelt på forskellige andre hold, hvorfor Welcome
U ikke fremgår som aktivt hold i klubben pt.

Fortuna Cup:
Man siger at der skal 2 gentagelser til for at skabe en tradition.
Så vi kan nu tale om det traditionsrige Fortuna Cup i september, da vi afviklede udgave 3 i
2017.
Se mere herom i Martin beretning om stævnet.
Vi gentager succesen i efteråret 2018, så sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 21. – 23/9

Harpiksfri hal:
Det lykkedes i 2017 at få gjort Klostermarkhallen til harpiksfrit område igen.
Der havde de senere år været en stiltiende accept af at der blev brugt harpiks i hallen af
håndboldklubberne, mod de selv skulle stå for afrensning i slutningen af deres
træningstider.
Den sidste del fungerede ikke rigtigt, og en henvendelse til kommunen førte til at reglen
om nul harpiks blev indskærpet og håndhævet.
Dejligt at hallen virker mere ren, og ikke mindst, er et meget sikrere sted at spille
volleyball!

Tirsdagstid:
Da Højstrup Badmintonklub ikke længere kunne udnytte deres tid tirsdag aften fra 20-22
overtog vi denne midt i sæsonen.
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Vi har netop fået den igen i den kommende sæson, hvilket giver mulighed for en udvidelse
af klubbens tilbud når vi skal til at starte den ny sæson op.

Flere medlemmer på HDS:
Vores herrehold i Danmarksserien har hen over sæsonen haft tilgang af flere spillere,
hvilket er meget positivt.
Vi havde fra sæsonens start et håb om at kunne få såvel et hold i DS som et Serie1-hold.
Men mange af spillerne havde primær fokus på træningerne, hvorfor det ikke blev aktuelt
at stille til kamp i Serie1.

HDS i 2. div.:
Holdet har netop kvalificeret sig til at spille i 2. div. Fra næste sæson, så vi skal have kikket
på udviklingsmulighederne der ligger i det.

Holdsamarbejder:
Vi har igen i år haft flere gode samarbejder omkring vores ungdomshold, som Rikke har
skrevet mere om i sin beretning.

Kampsamarbejde:
Samarbejdet omkring fælles Odense-kampdage har også i år været en succes, set fra min
stol.
Især dagene hvor der har været 4-5 kampe i streg har betydet at der har været flere
tilskuere til flere af kampene. Ikke kun LIGA-holdet har nydt godt af det, men det er klart at
det er her vi har set de fleste tilskuere.

Hjemmearrangementer:
Vores hjemmearrangementer har endnu en gang vist høj klasse, hvilket også ses af at vi
bl.a. fik en præmie for det 2. højeste antal tilskuere til LIGA-kampene i 2017.
Og ofte hører vi at vi har landets bedste speaker, DJ Leif, i Fortuna, hvilket vi er helt enige
i!

Renovering af Tutten:
Vi har det seneste års tid ofret lidt tid og kræfter på at opgradere Tutten så det (igen) bliver
et naturligt samlingspunkt for vores medlemmer.
Dette er sket med støtte fra bl.a. Odense Kommune og Albani-fonden som med
økonomiske tilskud har medvirket til at vi har fået nye møbler og et nyt komfur, mens vi har
fået et nyt køleskab fra en god samarbejdspartner.

Sociale arrangementer:
I forlængelse af arbejdet med at gøre Tutten til samlingspunkt har vi afholdt flere sociale
arrangementer for såvel senior som ungdom.
Fællesspisningerne har haft god tilslutning, både om mandagen og når det har været brugt
som optakt til kamp i hallen.
En bankoaften er det også blevet til, hvor bølgerne undervejs gik meget højt.
Den succes forsøger vi at gentage efter generalforsamlingen i år.
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Udviklingspotentiale:
Hvad vil vi så arbejde på det næste års tid for at udvikle vores klub?
Vores Vision, Værdier og Mission her under fortæller lidt om hvad vi som bestyrelse vil
arbejde med.

Vision
Det er vores vision at volleyball og kendskabet til volleyball bliver en levende del
af danskernes bevidsthed
Værdier
Fortuna Odense Volley er og skal være en klub med:
RESPEKT:
• gensidig respekt er den naturlige og accepterede omgangsform indbyrdes såvel
som udadtil
• nøgleord som tolerance, loyalitet og fairness betyder alt
• alle er ligestillede – uanset alder og niveau
• ressourcer fordeles retfærdigt på de forskellige hold
ANSVAR:
• alle udviser menneskelig og materiel ansvarlighed
• korrekt opførsel er en selvfølge – både på banen, i klubben og i det civile liv
• man er stolt af at være fra Fortuna
• der værnes om det sportslige og sociale fællesskab og sammenhold
• såvel succes, glæde og begejstring som nederlag deles af alle
FORMAT:
• vi arbejder sagligt og professionelt
• vi kommunikerer åbent og ærligt med hinanden
• åbenhed og ærlighed skaber trygge rammer
• vi møder hinanden med et positivt sind
KVALITET:
• der er høje standarder i forhold til trænere, spillere og materialer
• der arbejdes målrettet og professionelt for såvel elite som bredde og ungdom

Mission
Det er Fortuna Odense Volleys mission:
•
•
•
•
•
•

at være en af de mest dynamiske og statusgivende volleyballklubber i Danmark.
at skabe en inspirerende klub for alle, der gerne vil dyrke volleyball som idræt, samt
for alle, der gerne vil arbejde med volleyball.
fortsat at have et godt socialt miljø i klubben; også på tværs af holdene.
at have et rygte som en god (social) og dygtig (præsterende) klub for at kunne
fastholde vore spillere samt at kunne tiltrække nye spillere.
Fortuna skal være ”det naturlige valg” for tilflyttere.
at gøre volleyball sjovt, vedkommende og fængslende og således være normsætter
for volleyballundervisning (træning) på alle niveauer.
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Kikker vi på missionen er der mange gode ting at arbejde med, og her vil vi også få brug
for medlemmernes hjælp.

• ” fortsat at have et godt socialt miljø i klubben; også på tværs af
holdene.”
Her vil vi også i 2018 arbejde med en række ting der styrker sammenholdet i klubben.
Det være sig med fællesspisninger, fælles hjemmekampdage, fester og andre sociale
arrangementer på tværs af alder, køn og niveau.
Vi skal have startet holdudvalg op for både ungdom og seniorer op, hvor deltagerne er
med til at fastlægge hvordan vi arbejder med at gøre klubben til det naturlige
samlingspunkt for vores medlemmer.

• ”at have et rygte som en god (social) og dygtig (præsterende) klub for at
kunne fastholde vore spillere samt at kunne tiltrække nye spillere.”
Her skal vi sammen arbejde med vores profil på de sociale medier; vi vil sikre os at vi får
spredt budskabet om den gode, sociale klub, med fokus på de gode, skæve, sjove
historier, blandet med fortællingen om resultaterne for klubbens hold.
Vi søger nogle der kunne være interesserede i at hjælpe med at udarbejde en strategi for
vores kommunikation, og som sikrer at vi efterfølgende efterlever den på alle hold.
Så har det din interesse, eller vil du høre mere om det henvender du dig bare til
undertegnede.
Særskilt på fastholdelsessiden har vi valgt at sige ja tak til et tilbud fra Volleyball Danmark
om at deltage i en 3½ års undersøgelse omkring fastholdelse i klubben. Projektet er endnu
ikke startet op, men vi glæder os til at medvirke, og få inspiration fra andre på hvad der
virker, og hvad der ikke gør.
Vi har også et par andre tiltag i støbeskeen som skal hjælpe med til at fastholde nye og
gamle spillere i klubben.

• ”Fortuna skal være ”det naturlige valg” for tilflyttere.”
Også i 2018 skal vi ved en positiv profilering af klubben sikre os at evt. nye i Odense
vælger at komme forbi Klostermarkhallen, når de skal vælge deres nye klub.
Her har vi også et par tiltag på tegnebrættet som skal hjælpe med til dette.

Arrangementer og tjanser:
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På den korte bane har vi igen i år et par arrangementer hvor vi meget gerne vil bede om
din hjælp også.
Vi har allerede fået mange tilmeldinger til dem, men der er også plads til dig.

Guns´n Roses d. 6/6:
Her har vi ikke noget limit på antal hjælpere, og kender pt. Ikke opgaverne.
Men forventet tid er fra ca. 14-00, og vi vil arbejde på at få så gode tjanser som muligt.

Tinderbox d. 28/6 – 30/6:
Vi er nu for 4. år med på TB og har de foregående år gjort det så godt, at de har spurgt om
ikke vi kan tage hele Betalingssupporten selv i Fortuna.
Det betyder at vi skal have 16 personer til dette, + 10 på Drikkevarelageret.
Der er stadig lidt pladser tilbage, men du skal nok ikke vente for længe, hvis du vil være
med til en hyggelig og sjov tjans i Odense.

Kerteminde Beachstævne – semifinale på DM-touren d. 28/7 – 29/7:
Vi hjælper igen i år med omkring forplejningsdelen, og laver mad på Kerteminde skole
under stævnet, samt muligvis nogle sekretærtjanser på stranden.

Fortuna Cup d. 21/9 – 23/9:
Her skal vi som sædvanlig afvikle et supergodt, hyggeligt og velbesøgt stævne, med fokus
på det sociale, mad, drikke og ikke mindst god volleyball på mange niveauer.
Vi skal bruge alle hænder denne weekend, så sæt endelig kryds i kalenderen allerede nu.
For alle ovennævnte gælder, at du bare henvender dig til en af os i bestyrelsen, og så
sørger vi for resten. Nemt, ikke?

Afrunding:
Til slut en stor tak herfra til vores udvalg, alle der hjulpet til i sæsonens løb med stort og
småt, trænerne for deres store arbejde til alles bedste, og endelig, tak til bestyrelsen for et
godt samarbejde i det forgangne år.
Lars Hauge
Formand i Fortuna Odense Volley – Byens bedste volleyklub!
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Årsberetning – Senior
Af Britt Hofstedt

Ligadamer:
I sæsonen 16/17 sluttede holdet på en 5. plads i grundspillet som gav adgang til
kvartfinaler. Her tabte pigerne og dermed skulle den endelige placering findes i bedst af 2
med et eventuel golden set. Holdet endte på en 6. plads efter at have tabt i golden set til
EVA, en modstander der matcher vores eget, godt.
Holdet indeholdte en trup på 13 piger, med et aldersspænd fra 16-29 og enkelte
udenlandske spillere, som var her for at studere.
I sæsonen 17/18 var der en enkelt udskiftning i spillertruppen. Aldersspændet er i år fra
15-30 hvilket indikerer en god blanding af erfaring og nyt blod. Trænerteamet er en
gentagelse fra sidste sæson, der alle var klar på at tage en sæson mere sammen med
pigerne.
Omkring årsskiftet måtte holdet sige farvel til Petra, da hun fik tilbudt et job i Østrig. Holdet
har udviklet sig i løbet af hele sæsonen og nu kulminerer det hele i de sidste kampe, hvor
holdet skal spille om 5.-8. pladsen, efter at have tabt kvartfinalen til EVA.
I pokalturneringen nåede holdet til kvartfinalen, hvor vi måtte se os slået af Holte, der også
løb med titlen som pokalmestre.

2. div damer:
I sæsonen 16/17 sluttede holdet på en 8. plads, hvilket lige var nok til at holde sig i 2.
division efter den nye opdeling. Resultatet var et billede på en hård sæson hvor truppen
var lille og det var de samme der måtte trække det hårde læs. Derudover var holdet
nødsaget til at invitere ellers pensionerede spillere med til kamp, da holdet ikke altid var i
stand til at samle nok.
Ambitionen for 17/18 var således at være en bredere trup, således at der var plads til at
holde lidt fri. Enkelte gange har dette også kunne lykkedes. Sæsonen har budt på spillere
fra Litauen og Frankrig og flere studerende der er kommet til. Dette har dog ikke været nok
til at holdet kunne klare sig selv, da flere spillere ikke var interesserede i at spille, men kun
træne.
Derudover er tuneringsprogrammet lavet således at man møder hinanden 3 gange og med
7 hold er det 18 kampe + 2x mod wildcardhold fra Ikast. Dette har været lidt presset for
holdet.
Stillingen lige nu er at holdet ligger i bunden og måske/måske ikke skal spille om at blive i
2. division.
Ambitionen for resten af sæsonen er at holde sig i 2. division og at der til næste sæson er
en bredere trup.
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Herre Danmarksserie
Første halvdel af sæsonen 16/17 var lavet som stævner, hvor man spillede flere kampe
om dagen. Først efter nytår begyndte man på det egentlige spil og pladsen til divisionen.
Her endte holdet på en 5. plads ud af 7, og det var dermed klart at holdet havde endnu en
sæson i Danmarksserien.
I sæsonen 17/18 har der været gensyn med flere tidligere spillere der er vendt tilbage i
klubben, hvilket er en dejlig nyhed for både holdet men også klubben.
Selve opbygningen af turneringen har foregået på samme måde. I efterårssæsonen
sluttede holdet i toppen af tabellen på en flot 1. plads med 8 sejre ud af 9.
I forårssæsonen møder alle holdene hinanden en enkelt gang og i skreven stund ligger
holdet nummer 1, hvilket giver ret til den ønskede oprykning til 2. div.
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Årsberetning Ungdom
Af Rikke Hofstedt

Sæsonen startede med at vi fik ny ungdomsansvarlig da Jette måtte sige stop grundet studier.
Rikke Hofstedt trådte til.
Sæsonen startede også med nye træneremner på de fleste hold.

DU14

Vores Du14 hold blev et samarbejde med DHV, da ingen af klubberne havde særlig mange
spillere. Vi fik her Signe Bjerg, Anders Hauge og Mike Linde fra DHV til at træne pigerne.

Samarbejdet har været et godt tiltag da det har gjort at holdet har kunne fylde to baner til
deres træninger, grundet så mange spillere. Pigerne har udviklet sig meget, og er blevet godt
spillet sammen. De har været afsted til mange stævner, hvor de opnået flotte resultater, og det
har endvidere lykkedes dem at kvalificere sig til U14 DM.

DU16

Vores U16 piger måtte denne sæson tage afsked med Petra, men fik i stedet en trænerstab på tre
personer beståede af Tereza Kerpcarova, Lotte Hauge og Sophus Borch.
Trænerne har i denne sæson arbejdet meget med pigernes mentalitet, for at give dem mere
selvtillid både individuelt og som et hold. Pigerne har rykket sig meget, og har opnået et højt
niveau. Det er en god sammenspilet trup, som kender hinanden godt på banen, og ved hvad
hinandens styrker og svagheder er. Der er også kommet nye ansigter til på holdet i denne sæson,
og dem er der blevet taget godt imod.
Vi tror på at pigerne kan nå langt, og at det også er muligt at få en plads ved DM.

HU14

Vi denne sæson har vi igen på drengesiden fortsat samarbejdet med Marienlyst og DHV på for
vores U14 drenge.
Holdet er i denne sæson blevet trænet af Rikke Hofstedt og Jacob Skovgaard fra Marienlyst.
Holdet har været småt, da de fleste af drengene denne sæson er blevet U16 spillere. Det har
betydet at de max har stået 7 til træningerne. Dog har de givet alt de har kunne, og har opnået
flotte resultater igennem sæsonen både til Grand Prix stævner, men især da de også indtog
førstepladsen til det første DM kval.
Vi tror på at drengene kommer med til DM, og at de vil få en rigtig flot placering til selve U14 DM.
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HU16

Hos U16 drengene har vi også fortsat samarbejdet med Marienlyst.
Her har Rikke også været at finde som ass. Træner/teammanager, mens headcoach har været
Rasmus Høyer fra Marienlyst.
Holdet består af 11 drenge, der i denne sæson virkelig har vist en stor udvikling, og har rykket sig.
Niveaumæssigt er de der hvor vi skal blive ved med at finde udfordring til dem, for at kunne rykke
dem mere, end hvad vi troede vi skulle.
Der har været op og nedgang til stævner, men de har vist hvad de kan, når det gælder, og
formåede ligesom U14 drengene også at blive 1. til det første DM kval.
Holdet og trænerstaben går efter et meget præcist mål for U16 DM, hvor vi er overbeviste om at vi
kvalificerer os, så lang tid drengene selv er indstillet på at det er det de skal.

DU18

VI besluttede i denne sæson at genetablere vores DU18 hold, da vi havde spillere der gerne ville.
Pigerne er blevet trænet af Tereza Kerpcarova, denne sæson.
Holdet har desværre været meget småt og har været bestående af 3-4 spillere. Dog er pigerne
mødt op til træningerne, og er blevet presset godt, selv om de ikke har været mange, og har
suppleret 2.divisionen til træning 1 gang om ugen, for at kunne få mere spil, og mere
modstand.
Vi håber at der til næste sæson vil være flere spillere på holdet, så vi kan få pigerne ud og
spille stævner.
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Årsberetning MixMotion
Af Rikke Hofstedt

Mix-Motion

Klubbens mixhold startede i denne sæson med at få en ”gammel” træner tilbage, og være et
hold der bestod af 8-9 spillere. Som de første måneder gik, voksede holdet stille og roligt og
nåede op på 20 spillere. Derefter forsvandt der dog nogle, og holdet er nu en solid trup på 1315 personer der dukker op lidt spredt af hinanden til træninger.

Endnu engang er der kommet nye ansigter til, og det er især dejligt at se at kidsforældrene
igen har besluttet sig at være med om fredagen, hvoraf nogle er begyndt at dukke op til
tirsdagstræningen også.
Der er endnu engang kommet ”gamle” spillere tilbage til klubben, efter et par sæsoner i andre
klubber.

Holdet har, også i denne sæson, været med til stævner. Der har været en stor udvikling at
spore på holdet. Der er kommet mere sammenspil, og det er en ret fast skare der er afsted og
spille, hvilket gør at de klaret sig bedre end andre gange, da man kender hinanden på banen.
Dette gjorde at holdet kvalificerede sig til B-rækken i januar måned, og fik lov til at komme op
og snuse til mere modstand. Holdet er dog tilbage i c-rækken igen, men har fået blod på
tanden efter at skubbe deres niveau og igen komme i b-rækken.
Individuelt på holdet, er der mange spillere der har rykket sig, hvilket har gjort at holdets
niveau som helhed også er rykket.
Endnu engang har holdet imponeret mig og jeg har været beæret over at have været træner
for et hold, der har vist hvor højt et niveau der eksisterer, og som har hjulpet hinanden.
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Årsberetning – Kids
Af Britt Hofstedt

I sæsonen 2016/17 sluttede vi sæsonen af med at se nogle fine resultater til FM. For vores
level 2 hold var det deres første stævne og det endte med en flot 3. plads. Vores level 4 hold
stillede også op trods mandefald på dagen, grundet sygdom, og endte med kun at være 2. Men
de tog udfordringen med oprejst pande.
I sæsonen 17/18 overgik alle vores level 2 spillere til level 3 og de er nu en stabil flok på 9
piger. Nanna forsatte med at være træner sammen med Britt og sammen har de styr på ca 20
børn i alderen 6-12.
Vores level 4 hold, der dækkede over 4 spillere, overgik til ungdom hvor nu kun 1 stadig
spiller, men 25% tæller også. I oktober afholdte vi skolestævne med 10 tilmeldte klasser – og
med stor succes!
Fra sæsonens start talte vores level 0-2 hold 5-6 spillere og efter skolestævnet er truppen nu
11-12 spillere – altså en fordobling. Vi er igen oppe på at skulle bruge 3 baner, og det er en
glæde at se de mange børn rende og spille med bold og have det sjovt samtidig med.

I den kommende weekend afholdes der Fynsmesterskab i Dalumhallen hvor vi håber at de
mange timer hver fredag har båret frugt.
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Årsberetning – Fortuna Cup 2017
Af Martin Andersen

I takt med at vi i Fortuna får arrangeret flere senior-stævner, bliver vi mere erfarne og
dermed bedre til at levere en kanon ydelse til deltagerne. 2017 var ingen forskel herfra og
ting som gav problemer i 2016, var der taget hånd om længe inden stævneweekenden. Vi
lærer mens vi lever, og det er godt! Dog fik vi igen et ”Oh Fuck!”-øjeblik, da brandvæsenet
kom og ville se vores tilladelse – som vi så ikke havde, ups!
Dog var det en fejl fra Fritidsafdelingen i Odense Kommunes side af, og ikke os der havde
glemt at søge det.
Et konkret område hvor vi viste at vide havde lært fra forgangne år, var helgarderingen af
baren lørdag aften, hvor vi havde 2 separate fadølsanlæg kørende, således at vi kunne
levere kolde fadøl i en lind strøm hele aften. Læg dertil at alle drikkevarer havde stået på
køl siden fredag aften, så havde vi ingen problemer ift. både drinks, øl og kolde sodavand
hvilket var til stor lettelse for denne stævneleders blodtryk!
Alt i alt kørte weekenden lige som den skulle.
Fredag eftermiddag havde vi god hjælp fra Ligaen til at køre varer ud til Højby, samt
klargøring af lokaler og baneopsætning.
Om aften havde Leif og Martin godt gang i baren, hvor Leif bl.a. præsterede at tømme en
hel flaske rom på bare én bestilling. Frederiksberg havde desuden taget Bordcurling med,
som skabte yderligere engagement omkring fredagsbaren, så det er fedt at se at
deltagerne selv er med til at bringe morskaben med på banen, så stævnet bliver fedt.
Stævneafviklingen gik som smurt og vinderne fik nogle yderst flotte T-shirts med hjem
(Tak Jette!) mens at 2. pladserne fik bl.a. Power Banks med i sportstasken.
Rygter vil endda vide at et Dame A-hold forsøgte at bytte deres vinder T-shirts væk for de
attraktive Power Banks.
Deltagerantallet faldt ift. årene forinden, hvilket skyldes manglende tilmeldinger i begge
Herre-rækker.
Til gengæld har vi fået bedre fat i Sjællands-segmentet, da vi havde besøg af nye hold fra
både DTU, KSV, Frederiksberg samt et hold fra LBGT-miljøet i/omkring København. Ét af
holdene der deltog var faktisk en tidligere Fortuna-spiller, som havde fløjet sine norske
venner fra Oslo til Odense for at være med.
Det tegner godt for udbredelsen af Fortuna Cup på landsbasis, men vi skal arbejde hårdt
på at få flere herrehold, så dem der har kontakter til potentielle A- og B-hold i Herresegmentet må meget gerne tage fat i dem.
Ift. 2018-stævnet, så har vi allerede modtaget den første tilmelding og rygterne vil vide at
indtil flere af Fortunas egne hold regner med at deltage. Så uanset hvor mange spillere der
skal med, så har stævnet brug for jeres alles hjælp i stævne-weekenden.
Uanset hvor mange eller få timer man kan give stævnet, så vil al hjælp være kærkommen
og yderst belejlig.

