Sportslig berettelse OIK sæson 2018/2019
Opdatering på det sportslige:
 Trænere til næste sæson i ungdomsafdelingen er vi næsten i mål med. Er tæt på at lukke en
aftale med en fultdids træner for U20/1.div. Vedkommende skal også have U17 sammen med
Torben, og teknisk træning for U11-U15
 Vil have så mange trænere som muligt til at komme på uddannelse, bliver prioriteret.
 Får tilknyttet Bulldogs-spillere på nogle hold. Nogle af dem er allerede tilmeldt kursus.
 Med sportscollage burde vi kunne trække unge spiller fra U17 og opad til Odense. Vil være en
god ting hvis det sker, så vi kan få gode spillere hertil.
 U17, U15 og U13 endte desværre begge udenfor DM, da de tabte deres
kvalifikationskampe/turnering
 Arbejder på at få et endnu mere tær samarbejde med Bulldogs. Pelle vil meget gerne have et
tæt samarbejde, så vi har alle muligheder til at få vores egne spiller op at spille for Eliten!
 Sportsudvalget foreslår også at vi som klub skal gøre mere for at få drenge ind på
målmandsposten. Det kan gøres ved at ikke have mere end én fast målmand på hver årgang. I
hvert fald op til anden års U13. Kan klubben stå for 1stk lånesæt til målmænd per årgang (U7U13)?
 Har fået en del gode træneremner ind på U9.
 Skal have fokus på at få mange spillere ind fra U7/U9 så vi har en god bredde når de bliver
ældre.
 Lige nu store årgange på U11 og U13, men lidt færre på U15 og U17. U7/U9 ser heller ikke så
stor ud for næste sæson. Utroligt vigtigt at vi finder ud af hvorfor det er så få spillere, og
hvorfor de eventuelt stopper. Og hvordan får vi de helt unge til at starte med hockey??
 Kvinderne tager en flot Bronze medalje til DM. Tillykke med det!!
 Kvinderne er i fokus i OIK, vi arbejder på højtryk for at finde en erfaren træner til næste
sæson.
 I DK er det nu, for første gang mere end 5.000 spillere registreret. 5.147

