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Nanna Augustinus – Typografi & ombrydning

Profil avis til håndboldklubben HC Odense. Som sponsor for HC Odense 
(HCO) varetager vi den grafiske opsætning af profil avisen HCO UPDATE, 
der er et reklametillæg til Fyens Stiftstidende 4 lørdage årligt. 

Opgaven er løst i InDesign.

Profil avis til HC Odense
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af Nicolaj T. Truelsen 

De jyske hold dominerer kvindernes håndboldliga. Men HC Odense tror på, at de kan blande sig i  
toppen om nogle år. Det bliver svært, mener analytiker.

 Håndbold: Det er sidste udekamp 
 for HC Odense i ligaen i år. Vi 
  sidder i bussen på vej mod Vi-

borg. Inden vi stiger af, giver assistent-
træner Robert Gertsen os et par ord med:

„Det er en spændende kamp mod et 
hold med verdensklassespillere. Jeg glæ-

HC Odense  
vil bryde  
den midtjyske  
medaljemur

der mig meget til at se, hvor langt vi er.“
Dømt alene ud fra kampen den 13. 

november er de orange kvinder langt fra 
at jævne jyderne. Efter 14 minutter har 
Robert Gertsen set, hvor langt de er, da 
HC Odense er bagud 5-9, og Viborgs 
Burgaard buldrer bolden ind bag Cecilie 
Greve i målet.

Kampen ender 38-27 til hjemmehol-
det, og bussen bliver hurtigt startet, så vi 
kan komme væk fra jernhårde Jylland. 

Fynboerne kan trøste sig med, at de 
ikke er de eneste, der konstant løber  
mod den massive midtjyske mur. Siden 
GOG’s kvinder vandt i 1993, er 17 titler 
blevet fordelt mellem Randers, Viborg 
og FC Midtjylland (Ikast 98). De reste-
rende tre er gået til Slagelse.

Men HC Odense er i fremgang. 
Spørgsmålet er derfor, om klubben kan 
tage det næste skridt og snige sig ind 
blandt topholdene, så der atter kommer 
medaljefest på Fyn.

Høje forventninger
Vi møder HC Odenses administrerende 
direktør Arne Buch på hans kontor. Her 
er der ingen tvivl om, at klubben kan 
blande sig i toppen de kommende år.

„Det er vores intention, at vi i sæson 

15/16 skal være medaljekandidater,“ si-
ger Arne Buch.

Selvtilliden kommer på baggrund af 
en forventning om et stigende lønbudget 
fra to til mindst fire millioner. Pengene 
skal komme gennem øgede sponsorind-
tægter og en forestående aktieemission. 

Netop økonomien er vigtig, hvis de 
orangeklædte skal stå på en medal-
jeskammel i fremtiden. Alligevel bliver 
det svært at sætte sig fast i toppen, vur-
derer Rasmus Klarskov Storm, som er 
senioranalytiker ved Idrættens Analy-
seinstitut. „Problemet er at bryde gen-
nem denne mur. Altså at komme ind i en 
sportsøkonomisk resultatcirkel, hvilket 
er svært, hvis man er ude,“ fortæller han.

Han mener, at man som midterklub 
skal håbe på at slå igennem med et på 
papiret mindre talentfuldt hold, og der-
fra hægte sig fast samtidig med, at man 
arbejder for at skaffe flere midler. 

Derfor bliver det spændende at følge, 
hvor meget HC Odense kan få ud af ak-
tieemissionen, for der er ingen tvivl om, 
at der er brug for et større lønbudget. Til 
sammenligning har Viborg HK om-
kring otte millioner. Det får da også 
Arne Buch til at understrege, at de foku-
serer på at drille holdene lige under.

„Jeg tænker ikke, at vi bliver et nyt 
Viborg, men jeg tænker bestemt, at vi 
bliver interessante på samme niveau 
som Randers, Tvis og Esbjerg,“ forklarer 
direktøren.

Kulturbærerne
Det er fint med al den pengesnak, men 
hvis ikke de rette personer er der til at 
forvalte dem, så kan en håndboldklub 
hurtigt gå fra at vinde til at forsvinde. 
Især i håndboldverdenen, mener Ras-
mus K. Storm.

 „Kan man købe sig til succes? Ja, men 
man skal også have en struktur og en 
kultur for, at det kan være bæredygtigt. 
Bare se på AGK, der var ikke noget til-
bage, da cirkusset stoppede, siger senior-
analytikeren.“

Han forklarer, at når man har at gøre 
med mindre økonomier, som håndbold-
klubber er, betyder kulturen meget. Ud-
fordringen for HC Odense, der blev 
skabt i 2008, er at skabe et så professio-
nelt miljø, at klubben har noget at falde 
tilbage på i trængte tider.

„GOG er eksemplet på, at selvom pen-
gestrømmen stopper, har man alligevel 
en så stærk kultur, at man kan bygge 
noget op igen. I Odense ser jeg klart Bent 

Stillingen
 Point

FC Midtjylland  29

Viborg HK  28

Randers HK 26

Team Esbjerg 24

Team Tvis Holstebro 21

HC Odense 15

Vejen EH 12

Skive fH 11

København Håndbold 11

Ringkøbing Håndbold 7

Nykøbing Falster HK 4

SønderjyskE 4

Pr. 10.02.2014
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Vi har Fyn 
sammen med 
GOG’s herrer. 
Det skal vi 
udnytte!

HC Odense  
vil bryde  
den midtjyske  
medaljemur

Nyegaard og Arne Buch som nøgleper-
sonerne,“ vurderer Rasmus K. Storm.

Tilbage på kontoret i Odense falder 
vi ned i den bløde sofa, hvor sportsche-
fen Bent Nyegaard og assistenttræneren 
Robert Gertsen sidder. Sidstnævnte 
mærker tydeligt indflydelsen, som Bent 
Nyegaard og Arne Buch har.

„Som træner ser man på, hvor der er 
noget erfaring og en mulighed for at ud-
vikle sig. Det er der her. Det er den dag-
lige sparring mellem os, Bent og Arne, der 
gør, at vi flytter os,“ siger Robert Gertsen.

Selvom det kan være lidt mærkeligt 
at tale om sig selv, får Bent Nyegaard al-
ligevel samme spørgsmål.

Mesterskaber  
siden 2000

12/13: FC Midtjylland

11/12: Randers HK

10/11: FC Midtjylland

09/10: Viborg HK

08/09: Viborg HK

07/08: Viborg HK

06/07: Slagelse DT

05/06: Viborg HK

04/05: Slagelse DT

03/04: Viborg HK

02/03: Slagelse FH

01/02: Viborg HK

00/01: Viborg HK

99/00: Viborg HK

„Arne Buch og jeg har mangeårig 
erfaring med at få sådan noget her til at 
fungere. Vi har ikke ungdommens nai-
vitet,“ fortæller sportschefen.

Men Rasmus K. Storm nævner, at 
udfordringen består i at bygge noget op, 
som også kan klare sig uden disse hånd-
boldkoryfæer. Så hvordan mon Arne 
Buch mener, at klubben ville se ud uden 
ham?

„Man er nødt til at designe organisa-
tionen efter, hvem de toneangivende 
personer er. Der kunne da sagtens have 
været en anden, og så ville det være en 
anden kultur, men det kunne være lige 
så godt,“ forklarer han.

Viborg hilser velkommen
Lad os høre, hvordan en af konkurren-
terne ser på fynboernes muligheder.

„Der er grobund for god håndbold i 
Odense, men jeg vil sige, at der er et 
stykke endnu, inden de kan bide skeer 
med de fire store,“ siger Viborg HK’s ad-
ministrerende direktør Jan Buhr.

Han peger på, at det er et langt sejt 
træk, som HC Odense skal igennem. 
Men han ser også muligheder. Især for-
di Arne Buch og Bent Nyegaard skaber 
troværdighed, og fordi organisationen 

ser stabil ud. Jan Buhr håber faktisk, at 
det lykkedes for HC Odense.

„Vi har ikke lyst til at være en lille 
nepotistisk klub omkring det midtjyske. 
Vi spiller om danmarksmesterskab, ikke 
det jyske mesterskab,“ fortæller Viborg-
bossen.

Det må vise sig, om den unge oden-
seanske klub kan drille de store. For-
ventningerne om et større lønbudget, 
kulturbærerne og det, at konkurrencen 
ikke er så skarp på Fyn, hjælper i hvert 
fald en hel del. 

„Vi har Fyn sammen med GOG’s her-
rer. Det skal vi udnytte,“ siger Bent Ny-
egaard.

Og lad os slutte med en profeti fra 
selv samme herre:

„Jeg tror, at vi bryder gennem muren 
og får medaljer i sæson 15/16. Vi kom-
mer til at øge væksten, mens Tvis, Ran-
ders og FCM vil slide med økonomien,“ 
spår sportschefen.

Nicolaj T. Truelsen
Journaliststuderende på SDU 
Mail: ntrue12@student.sdu.dk

Vinderartikel
HCO udskrev en konkurrence 
blandt de journaliststuderende på 
SDU, hvor man skulle skrive en 
artikel om HCO. Vinderen blev 
kåret i samarbejde med Fyens 
Stiftstidende og artiklen bragt i 
Fyens Stiftstidende.

15

– det bliver svært, mener analytiker.
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Formatet er fastlagt på forhånd. Avisen er i tabloid for
mat og vores kreative har, da vi startede op på 1. avis 
fastlagt et layout. Layoutet indeholder fonte, stil for bil
ledvisning, farver, margins m.m. som jeg arbejder ud fra.

Margins
Margins var grundlæggende lagt fast i det layout jeg 
modtog fra vores kreative. Jeg har dog haft frihed til 
at tilpasse dem lidt, så der kunne blive et fornuftigt 
workflow. Spaltemellemrummet og afstanden mellem 
annoncer er det samme. Jeg har ikke haft mulighed for 
at lave et grid hvor annoncerne kunne passe ind, derfor 
har jeg valgt at lave et lag med guides som jeg kan 
aktivere, når jeg skal placere en annonce.

Template
Til avisen har jeg oprettet et InDesign template med de 
standardindstillinger, som Fynske Medier (FM) ønsker 
at man bruger til produktion af en avis i tabloid format. 
Hertil har jeg lavet marginer der passer til layoutet, et 
grid til artiklerne, samt guides til placering af annoncer. 
Templatet indeholder også paragraph styles til brug 
i de forskellige artikeltyper, der er i avisen. Paragraph 
styles er udregnet således, at brødteksten holder regi
ster når jeg følger grid'et. Der er oprettet et InDesign 
bibliotek med bokse i de forskellige standard mål 
annoncerne sælges i, samt de tekst og billedbokse der 
er gennemgående i avisens layout.

I avisen til HCO var det muligt at lave et 76 linjers grid, 
fordelt på 11 kuber á 6 linjer og 8 spalter med 5mm 
spalte mellemrum. Jeg ønsker at arbejde med billeder 
der holder register med xhøjden, derfor sættes tekst
boksenes baselineoptions til xhøjde. Overlængderne 
vil herefter stikke over topmargin. Jeg har valgt at lægge 
mine guides til grid'et på et lag for sig selv. Herved 
kan jeg, selvom de er tilknyttet mastersiden, tænde og 
slukke for dem efter behov. Jeg har desuden gjort dem 
orange, så de er lette at adskille fra annonceguides m.m.

Detaljeret beskrivelse af gridudregningen på næste side.

Layout Grid
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76 linjer fordelt på 11 kuber á 6 linjer og 8 spalter med 
5mm spaltemellemrum.

Først er det nødvendigt at finde ud af hvor mange lin
jer der er plads til, inden for formatets marginer. I dette 
tilfælde var der, efter tilretning af topmargin, plads til 
76 linjer. Det kan være nødvendigt at skære eller lægge 
en linje til, for at få udregningen til at gå op med et 
fornuftigt antal linjer i hver kube.

11 kuber á 6 linjer = 66 linjer (10,5/13)
+ 10 linjers kubemellemrum = 76 linjer

Jeg ønsker at arbejde med billeder der holder register 
med xhøjden. Derfor sættes tekstboksenes baseline
options til xhøjde. Overlængderne vil herefter stikke 
over topmargin. 

Grundlinjenettet skal indstilles 
til at begynde det antal mm 
under topmargin som xhøjden 
er. Den letteste måde at finde 
dette tal på, er ved at sætte et x 
på første linje, trække nul
punktet ned til topmargin og 
herefter trække en lineal ned til 
grundlinjen på x. 

Det er nødvendigt at zoome 
helt ind, for at kunne se præcist 
hvor grundlinjen er.

I dette tilfælde ligger linealen 1,62mm fra topmargin. 
Grundlinjenettet sættes til at relatere til margin og til at 
begynde 1,62mm fra topmargin og med 13pt. mellem 
hver grundlinje. 

Kubemellemrummet skal være svarende til afstanden 
mellem en grundlinje og toppen af xhøjden på den 
2. linje under. Igen bruges metoden med at flytte 
nulpunktet, denne gang til grundlinjen og en lineal 
ned til xhøjden. Afstanden herimellem, i dette tilfælde 
7,558mm, er afstanden mellem kuberne.

Til sidst skal der laves guides til grid'et. Det 
gøres i menuen layuot, create guides. Her 
tastes det ønskede antal kuber (11 stk.) ind 
som rows og det ønskede kubemellemrum 
(7,558mm) som gutter. Guides skal relatere 
til margins og det er en god ide at fjerne 
eksisterende guides. 

Jeg har valgt at lægge mine guides på et lag for sig 
selv. Herved kan jeg, selvom de er tilknyttet master
siden, tænde og slukke for dem efter behov. Jeg har 
desuden gjort dem orange, så de er lette at adskille fra 
annonceguides m.m.

Grid – udregning og forklaring

Billag: Grid 
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Cup Winners Cup

KAMILLA „K” KæMPER På STREGEN 

MOD CERCLE DIJON BOURGOGNE!

SIRI I SKUDFORSøG MOD 

ET FRANSK FORSVAR.

KAMILLA, SARAH OG NANNA I FORSVARS-

AKTION MOD HyPO NIEDERöSTERREICH I 

ODENSE IDRæTSHAL.

I FORBINDELSE MED RETUROPGøRET I WIEN HAVDE HC ODENSE 

ARRANGERET EN SPONSORTUR, Så DE ORANGE PIGER KUNNE  

Få MASSER AF OPBAKNING TIL DEN AFGøRENDE KAMP!

KAMPEN MOD DIJON På 

HJEMMEBANE VAR DEN 

SIDSTE FOR STREGSPILLER 

HELLE NøRGAARD, SOM 

HAVDE VALGT AT STOPPE 

KARRIEREN.

NADIA I SKUD MOD WHC 

METALURG FRA SERBIEN.

Returopgøret mod Hypo Niederösterreich i Wien blev sidste europacupkamp  

for HC Odense i denne omgang. Cup Winners Cup har givet et stort løft til  

hele HCO, og vi har fået en masse international erfaring både på og uden  

for banen. Her er et lille udpluk fra en masse fantastiske oplevelser!

KAMPEN MOD DIJON BLEV 

SPILLET I PAARUP HALLEN.

20

Cup Winners Cup

Fonte & styles

Rubrikken har en grundlæggende paragraph style, men 
tilpasses hver enkelt artikel. En character style er tilføjet de 
farvede ord.

Byline har i stylen en 
paragraph rule der 
tilføjer stregen.

Underrubrikken har 
en style, der trækker 
farven.

Mellemrubrikker på 1 linje er udreg
net over 2 linjer med ca. 2/3 luft over 
og 1/3 luft under.  Mellemrubrikker 
over 2 linjer er udregnet over 3 linjer 
med samme luft under, som ved en 
linje og resten over.  

Faktabokse & citatbokse er hentet 
i biblioteket og trækkes ind med 
præformaterede styles.

Pagina autogeneres via current page 
number på mastersiden.

Boks med tekst er placeret på master
siden og låses op når teksten skiftes.

Brødtekst m. unicial, der har drop 
caps over 3 linjer og 2 karakterer. 

Brødtekst, der bruges under mel
lemrubrikker uden indrykning. 

Brødtekst m. indryk, der har 1 
gevirt (skydningen) som indryk. 

Fontene er genbrugt fra tidligere HCO aviser. Størrelser 
og skydning er som udgangspunkt fastlagt af vores 
kreative. Jeg har dog haft frihed til at justere for at kunne 
holde register og opnå et fornuftigt workflow. Brød
teksten er Minion Pro Regular 10,5/13. Til overskrifter, 
mellemrubrikker m.m. er valget Cachet Std. Personligt 
er jeg godt tilfreds med valget af font. Jeg syntes de 
harmonerer godt med hinanden og brødteksten er 

letlæselig med den lille fod, også i den lille størrelse og 
på avispapir. Ved at have muligheden for at kombinere 
de 2 fonte og farverne, kan jeg på en enkel måde lave 
en lækker og indbydende side.

Cachet Std. 
Minion Pro Regular
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SPILLERPROFILER 2014

Foto: Think Photography  
Styling: Trine Ebsen

ANN-SOPHIE 
MORTHENSEN

Trøje nummer: 9
Position: Højre fløj
Alder: 22 år
Tidligere klubber: Vinding 
SF, Fredericia HK, Horsens 
HK og IF 

MARIA  
ADLER

Trøje nummer: 13
Position: Venstre back
Alder: 21 år
Tidligere klubber: Lugi HF

NANNA  
WILLUMSEN

Trøje nummer: 4
Position: Højre Back
Alder: 23 år
Tidligere klubber: 
SønderjyskE og  
Slagelse

KAMILLA  
KRISTENSEN

Trøje nummer: 18
Position: Streg
Alder: 30 år
Tidligere klubber: 
Bjergsted HK, Slagelse DT 
og GOG

PEARL VAN  
DER WISSEL

Trøje nummer: 19
Position: Playmaker
Alder: 29 år
Tidligere klubber: V.O.C. 
Amsterdam, Hellas, Toulon St. 
Cyr Var,  GOG,  
Thüringer HC

LOUISE  
KRISTENSEN

Trøje nummer: 5
Position: Højre fløj
Alder: 21 år
Tidligere klubber:  
Aalborg DH,  
SønderjyskE

JESSICA  
HELLEBERG

Trøje nummer: 10
Position: Venstre fløj
Alder: 27 år
Tidligere klubber: IK 
Sävehof, Team Esbjerg

MIE JUL

Trøje nummer: 24
Position: Højre back
Alder: 20 år
Tidligere klubber: Korup 
IF, TPI, Odense Håndbold

CECILIE  
GREVE
Trøje nummer: 1
Position: Målvogter
Alder: 22 år
Tidligere klubber: HK 
Lammefjorden,  
Roskilde Håndbold

MAJ TORNøE 
JOHANSEN

Trøje nummer: 15
Position: Venstre back
Alder: 27 år
Tidligere klubber: DHG, 
Odense HF og Slagelse FH

KATJA LAUSEN- 
MARCHER

Trøje nummer: 22
Position: Højre fløj
Alder: 21 år
Tidligere klubber: Viborg 
HK, Slagelse FH

SIMONE  
DUPONT LARSEN

Trøje nummer: 8
Position: Venstre back
Alder: 19 år
Tidligere klubber: Næsby, 
Otterup, Odense Håndbold

SARAH  
IVERSEN

Trøje nummer: 11
Position: Streg
Alder: 23 år
Tidligere klubber: SNIK, 
Lyngby, Virum, Nordkøben-
havn,  
NFH 

NADIA  
OFFENDAL

Trøje nummer: 27
Position: Playmaker
Alder: 20 år
Tidligere klubber: Ishøj, 
HK73, Høj

SIRI  
SEGLEM

Trøje nummer: 3
Position: Venstre back
Alder: 30 år
Tidligere klubber: Sokndal IK, 
Bryne HK, Levanger HK, Team 
Esbjerg HK og  
Aalborg DH

DITTE  
VIND

Trøje nummer: 16
Position: Målvogter
Alder: 20 år
Tidligere klubber: Ebeltoft IF, 
Skt. Klemens-Bellinge IF, HC 
Odense U16+  
U18, FCM
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Spillerprofilerne i HC Odense

Virkemidler
Grafik rammer
I de tidligere HCO aviser var der brugt en grå ramme 
med skygge på mange billeder. Denne ramme har vi 
valgt at genbruge, med enkelte tilretninger, for at frem
bringe en genkendelighed for tilbagevendende læsere.

Billeder vises som udgangspunkt i en rund form i 
sports artikler. I artikler med 12 billeder vises de uden 
ramme. I artikler med mange billeder og korte tekster 
vises billeder med den grå ramme og små tekstbokse. 
Tekstboksene er helt eller delvist ind over billedet, eller 
som tekster til billederne. Billeder i teksten skal have 
en figursats, således at det forårsager en pæn og tæt 
tekstombrydning på ca. 5mm svarende til spaltemellem
rummet. Billederne i sponsorartikler er firkantede og evt. 
udtonede under teksten.

Spillerprofiler, kampkalender, opslagstavle m.m. vises med 
den grå firkantede ramme. Skabelonen til kampkalende
ren er udviklet, så de enkelte kampe kan tages ud og bru
ges på hjemmeside, Facebook, i kampprogrammet m.m. 
Kampkalenderen er gjort let og overskuelig ved at bruge 
orange på hjemmekampe og vinrød på ude kampe. Kam
pe uden for ligaen har den grå baggrundsfarve.

Farver
HCO har den orange logofarve og vores kreative har dertil 
valgt den vinrøde, som en supplerende effektfarve, sam
men med sort og grå. Det er derfor de farver jeg har at 
arbejde med i layoutet. Overordnet har jeg i profil  avisen 
valgt, at sportslige aktiviteter har orange temafarve, spon
sor og profilartikler har vinrød temafarve. Temafarven 
er brugt i fremhævninger i teksten (uncial, under rubrik, 
mellemrubrikker, ord i overskrifter m.fl.) og i bundlinjen. 
Dette er valgt for at differentiere mellem sportsligt stof 
og sponsorerede artikler. Denne brug af farverne har vi 
efterfølgende valgt at implementere i alt HCO's materiale, 
så vidt det har været muligt.

Opslagstavlen! 
UDEKAMP 

d. 15.02.14 kl. 16:00 

mod Team Esbjerg

i Blue Water Dokken

VS
UDEKAMP

d. 23.02.14 kl. 16:00 
 

 
 

 
 

 
 

mod Vejen EH 

i Vejen Idrætscenter

VS

HJEMMEKAMP

d. 25.02.14 kl. 19:00 
 

 
 

 
 

 
 

 mod Viborg HK

i Odense Idrætshal

VS

UDEKAMP
d. 09.03.14 kl. 19:00 

 
 

 
 

 
 

 mod Skive FH
i Skivehallerne

VS

UDEKAMP
d. 16.03.14 kl. 14:00 

 
 

 
 

 
 

 
mod Ringkøbing Håndbold

i Rofi Centret

VS

▲

▲

▲

▲

▲

▲

Se de resterende kampe i sæson 2013-2014 i Verdens Bedste Liga her!

Voksen: 395,-

Barn: 299,-

Priserne er inkl. HCO-logo,  

et navn og nummer.

 HCO-FANTRØJE

Køb din HCO-fantrøje med  

din yndlingsspillers navn  

og nummer, eller med dit  

eget navn. 

Fantrøjen kan bestilles  

på pw@
hcodense.dk.

Nu: 80,-

HCO-HALSTØRKLÆDE

Køb dit HCO-halstørklæde  

nu – kampagnepris  

indtil 30. februar
Bestil på pw@hcodense.dk

Se mere side 39

HCO AUKTION

Scan koden og  

se vores auktioner

HJEMMEKAMP

d. 22.03.14 kl. 17:00 
 

 
 

 
 

 
 

mod FC Midtjylland

i Odense Idrætshal

VS
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Se de resterende kampe i sæson 2013-2014 i Verdens Bedste Liga her!

C: 0 
M:65 
Y: 100 
K: 0

C: 30 
M:100 
Y: 40 
K: 40

C: 0 
M:0 
Y: 0 
K: 80

C: 0 
M:0 
Y: 0 
K: 100

Regnskab og networking!
Sponsorprofil af M.G. Revision ApS

 M
.G. REVISION ApS blev 

 grundlagt i 1991, og firmaet 

 har været placeret på Rugårds-

vej siden 2007. Charlotte er uddannet 

registreret revisor i 1993 og er medlem 

af FSR, Danske Revisorer. Efter opkøbet 

af revisionsfirmaet i Søndersø, startede 

Charlotte med at pendle mellem de to 

afdelinger, men tanken var fra start, at 

medarbejderne på sigt skulle samles i 

fælles kontolokaler. Dette blev en reali-

tet i september 2013, og alle fem er nu 

placeret på kontoret på Rugårdsvej.

En nemmere hverdag

Selvom det til tider kan være hårdt ar-

bejde at udvide sin virksomhed, giver 

det Charlotte en masse nye muligheder 

i dagligdagen. Helt lavpraktisk er der nu 

mange flere hænder på kontoret, og det 

af Simone Staal

M.G. REVISION ApS er et odenseansk revisionsfirma i rivende udvikling. Fra at være et lille firma med 

to ansatte, er de nu hele fem, efter at indehaver, Charlotte Schmidt i 2012 opkøbte Revisions firmaet 

Jørgen Geertsen fra Søndersø.  

gør, at der kan tages flere arbejdsopgaver 

ind: „Kompetencerne er nu fordelt på 

flere medarbejdere, og vi har dermed 

mulighed for at dække flere arbejdsom-

råder, og således tilbyde vores kunder en 

bredere faglighed,” udtaler Charlotte.

Sammenlægningen har også betydet 

en nemmere og bedre hverdag – ikke 

bare for Charlotte, men også for hendes 

fire ansatte. Alle er nu samlet under ét 

tag og de daglige arbejdsprocesser er 

således blevet optimeret: „Rent kollegi-

alt er det meget bedre, at vi nu sidder 

VIDSTE DU?

•	Charlotte har været engageret omkring HC Odense 

siden 2011, og har i denne sæson sågar styrket  

sit sponsorat!

•	Hos M.G. Revision er tætte relationer altafgørende. 

Medarbejder og kunde skal kende hinanden, og  

firmaet lægger stor vægt på at tale et sprog, som 

kunden forstår.

•	 I januar 2014 overgik HC Odenses bogholderisystem 

til M.G. REVISION, og samarbejdet mellem firmaet og 

HC Odense er dermed blevet yderligere konsolideret. 

M.G. Revision ApS

Rugårdsvej 244, 1. sal  

5210 Odense NV

Telefon 66 16 16 16 

info@mgrevision.dk 

www.mgrevision.dk 

under samme tag – og så er det fx nem-

mere lige at smutte forbi kollegaens skri-

vebord, fremfor at forklare tingene over 

telefonen,” udtaler medarbejder Bianca 

Navne. 

Sorte, røde – og nu også orange tal!

Charlotte er i sin fritid meget engageret 

i HC Odense og misser hverken kampe 

eller netværksmøder, medmindre det 

bare ikke kan undgås. Charlotte interes-

ser sig i høj grad for håndbold og ikke 

mindst for networking, og hun synes det 

er spændende at lære en masse nye men-

nesker at kende og blive klog på andre 

brancher. „Jeg går meget op i at deltage 

i de netværksmøder, som HC Odense 

arrangerer. Det er vigtigt for mig at 

pleje mit netværk, og jeg synes, der er en 

helt speciel og ikke mindst en ægte ånd 

i netværket. Det er hverken kunstigt el-

ler forceret. Deltagerne vil hinanden og 

der er en fantastisk kemi og dynamik på 

møderne,” afslutter Charlotte. 

reklame
med
identitet

Sponsorprofil af M.G. Revision ApS

Den unge vs den yngre af Pearl Van Der WisselHC Odense er privilegeret, når vi snakker om målmænd. Ikke kun fordi de er søde  

og rare, men fordi de er unge og allerede har et højt niveau i forhold til deres alder.

DITTE VIND

 F ra starten af sæson 2013-2014 var 
 det klart, at 22-årige Cecilie Greve 

 skulle være HC Odenses første-

målmand og det var hun godt tilfreds 

med. „Jeg var ved at være klar til det og 

for min personlige udvikling har det 

betydet rigtigt meget. Jeg skal tage mere 

ansvar nu og jeg har åbnet mig mere op,” 

forklarer Cecilie. Ditte Vind, som fyldte 

20 år i sidste måned, står nu i Cecilies 

daværende position og hun synes godt 

om den. „Det er en god start som første-

års senior. Og så er Cecilie god til at lære 

fra sig og det er noget, jeg lærer allermest 

ved.”  Ditte er også overrasket over den 

spilletid hun har fået indtil videre, så alt 

er gået ud over hendes forventninger.Nej tak til HCODitte sagde faktisk nej, første gang hun 

blev kontaktet af HC Odense. Hun var 

bekymret for, om det vil gå ud over sko-

len, hvis hun skiftede gymnasium endnu 

engang. Men alligevel trak tankerne om 

at spille som førsteårs senior på et liga-

hold og hvorfor så ikke i hjembyen 

Odense, hvor man var tryg. Mindre tryg 

var hun dog med hensyn til Cecilie. „Jeg 

har været sammen med hende 1-2 gange 

før jeg kom til HC Odense og syntes hun 
var meget skræmmende,” siger Ditte. Grinede fortæller Cecilie, at hun sagtens kan genkende si-tuationen: 

„Jeg har tidligere stået sammen med 

Mette Iversen og turde ikke sige et ord.”
Et stærkt makkerskabDen skræmmende fornemmelse for-

svandt heldigvis hurtigt. Allerede fra 

opstarten har deres samarbejde været 

godt. De korrigerer, roser og udfordrer 

hinanden til træning og kamp. Dog må 

Cecilie indrømme at Ditte gerne må 

komme med lidt mere konstruktiv kri-

tik. „Det er noget hun skal lære, og det 

kommer med tiden,” siger Cecilie. Uden 

for banen hjælper de fx hinanden med 

at forberede sig til en kamp. De sender 

hinanden såkaldte ‚snapchats’ med vi-

deoklip af en speciel skudsituation, som 

træneren Flemming ‚Tuborg’ Larsen la-

ver til dem, og diskuterer den.Plads til forbedringerDe to høje piger har straks svar, når de 

bliver spurgt om, hvad den anden er 

god til. „Greves stærke side er langskud 

og fløjskud. Hun er sindssygt god til at 
vente og det er virkelig noget jeg  
kan lære af,” siger Ditte. Cecilie 
synes derimod at Ditte er skarp i 
bunden af målet. Hun lagde al-
lerede mærke til det i starten, 
da de to mødtes i juli måned, 
fordi det er noget hun selv 
har arbejdet meget med.  „I 
forhold til hvor lang hun 
er, så synes jeg, hun kom-
mer hurtigt ned,” smiler 

Cecilie.

Ambitioner til mereDer er ingen tvivl om at de 
to Odense-målmænd vil nå 

langt i deres karriere, hvis 
de forsætter den nuværende 

udvikling. Cecilie synes, HC 

Odense er et rigtig godt projekt og at 

holdet er et fornuftigt mix af unge og 

mere erfarne spillere og hun håber, at 

holdet allerede fra næste sæson evner at 

komme endnu længere. I forhold til 

landsholdet, så vil Cecilie selvfølgelig 

bevare sin plads, således at hun er blandt 

de to, som bliver udtaget til slutrunder 

– og så vil hun selvfølgelig gerne vinde 

lidt flere metaller.Ditte vil meget gerne ud at rejse, men 

lige nu er der ikke tid til det, så hun hå-

ber at hun kommer til at rejse rigtig me-

get med håndbolden. Hun udelukker 

derfor ikke en udenlandstur i fremtiden. 

Hun drømmer også om at komme på det 

danske landshold en dag, sammen med 

Cecilie. Men hun ved udmærket godt, at 

der er en lang vej endnu.

CECILIE GREVE

3 skarpe til  Ditte og Cecilie:Mest irriterende til træning?
Når trænere dømmer dårligt til 
vores opvarmningsleg, og når 
spillere ikke rammer i målmæn-
denes opvarmning. Så er deres 
træning bare ødelagt.

Kasper Hviidt eller Landin?
Landin.

Én million kroner eller OL guld?
OL guld.

3

HC Odenses målmænd Ditte & Cecilie

Grafik rammer
Sponsoreret stof

Sportsligt stof
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Profil avis til håndboldklubben HC Odense. Som sponsor for HC Odense 
(HCO) varetager vi den grafiske opsætning af profil avisen HCO UPDATE, 
der er et reklametillæg til Fyens Stiftstidende 4 lørdage årligt. 

Opgaven er løst i InDesign, Acrobat og Bridge.

Profil avis til HC Odense
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Opstartsfasen
Layout
Formatet er fastlagt på forhånd. Avisen er i tabloid for
mat og vores kreative har, da vi startede op på 1. avis 
fastlagt et layout. Layoutet indeholder fonte, stil for bil
ledvisning, farver, margins m.m. som jeg arbejder ud fra.

Farveprofiler
For at kunne styre mine programmers farveopsætning 
synkroniserer jeg hele Adobepakken gennem Bridge. 
Dette gør jeg ved at oprette en farveopsætningsfil (.cfs) 
i et af programmerne og gemme den, hvorefter jeg kan 
kalde denne fil i Bridge.

Template
Til avisen har jeg oprettet et InDesign template med de 
standardindstillinger, som Fynske Medier (FM) ønsker 
at man bruger til produktion af en avis i tabloid format. 
Hertil har jeg lavet marginer der passer til layoutet, et 
grid til artiklerne, samt guides til placering af annoncer. 
Templatet indeholder også paragraph styles til brug 
i de forskellige artikeltyper, der er i avisen. Paragraph 
styles er udregnet således, at brødteksten holder regi
ster når jeg følger grid'et. Der er oprettet et InDesign 
bibliotek med bokse i de forskellige standard mål 
annoncerne sælges i, samt de tekst og billedbokse der 
er gennemgående i avisens layout.
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Produktion af avisen
Produktionsplan
Som opstart på hver avis modtager vi et MEMO fra 
FM med produktionsdata, antal sider, format, levering 
af filer m.m. Hvorefter vores projektleder lægger en 
produktions plan. Vi har ca. en måned til at producere 
avisen. Når produktionsplanen er godkendt, overtager 
jeg den daglige kommunikation med HCO's marketings
afdeling, der leverer alt materialet til avisen. Jeg har min 
projektleder til at støtte mig i processen, hvis der er pro
blemer med levering af materiale, deadlines i produkti
onsplanen eller eksempelvis sideantal der ændres.

Produktion
Vi modtager en Word dummy fra HCO, hvor indholdet er 
disponeret med placering af annoncer, artikler kamp
program m.m. Herefter opretter jeg, ud fra templaten, 
et InDesign dokument med det ønskede antal sider. Jeg 
indsætter rammer med magentafyld til alle annoncer og 
skriver navnet på annoncøren i kassen, så vi nemt kan 
se hvilke annoncer vi mangler. Jeg sætter overskrifter på 
siderne med artikler og placerer andet mere eller mindre 
fast materiale i avisen. Herefter refererer korrekturen til 
PDFerne som jeg sender til HCO. Undervejs i processen 
har jeg frihed til at bytte om på siderne for at skabe et 
godt flow mellem artikler og annoncer. Det kan ske, at 
der kommer 4 ekstra sider ind til ekstra solgte annoncer.

Materialet kommer løbende. I den sidste uge op til 
dead line kommer det meste materiale og her sætter jeg 
de fleste sider op. Korrekturen kører ligeledes løbende, 
hvis HCO har nogle kommentarer til opsætningen. 

Fredag inden deadline modtager HCO den sidste 
korrektur, som de læser igennem i weekenden og 
kommer med rettelser til mandag morgen/middag. Jeg 
retter og sender en PDF til godkendelse inden fyraften. 
Tirsdag kan vi foretage de sidste panikrettelser inden vi 
over middag eksporterer trykklare PDFer og uploader 
til FM via FTP. PDFerne skal afleveres som enkeltsider 
og være navngivet med ordrenummer og sidenavn. 
Jeg eksporterer en samlet PDF og deler den herefter 
ud i enkeltsider, med sidenummeret til sidst. Inden jeg 
eksporterer PDFen går jeg dokumentet igennem med 
en preflight i InDesign. Preflighten er sat op til bl.a. at 
advare om forkert skalering af billeder og tekster, billeder 
på under 200ppi, manglende billeder, overset tekst og 
meget mere.

Idteam
Magnoliavej 14
5250 Odense SV
+45 6617 0844

idteam@idteam.dk
idteam.dk 

2014
On 1 Nytårsdag

To 2

Fr 3

Lø 4

Sø 5

Ma 6 2
Ti 7

On 8

To 9

Fr 10

Lø 11

Sø 12

Ma 13 3
Ti 14

On 15

To 16

Fr 17

Lø 18

Sø 19

Ma 20 4
Ti 21

On 22

To 23

Fr 24

Lø 25

Sø 26

Ma 27 5
Ti 28

On 29

To 30

Fr 31

Januar

22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

Lø 1

Sø 2

Ma 3 6
Ti 4

On 5

To 6

Fr 7

Lø 8

Sø 9

Ma 10 7
Ti 11

On 12

To 13

Fr 14

Lø 15

Sø 16

Ma 17 8
Ti 18

On 19

To 20

Fr 21

Lø 22

Sø 23

Ma 24 9
Ti 25

On 26

To 27

Fr 28

Februar

20 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

Lø 1

Sø 2

Ma 3 10
Ti 4

On 5

To 6

Fr 7

Lø 8

Sø 9

Ma 10 11
Ti 11

On 12

To 13

Fr 14

Lø 15

Sø 16

Ma 17 12
Ti 18

On 19

To 20

Fr 21

Lø 22

Sø 23

Ma 24 13
Ti 25

On 26

To 27

Fr 28

Lø 29

Sø 30

Ma 31 14

Marts

21 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

Vi modtager materiale og 
disponering

Vi modtager sidste annoncer

Vi sender 1. korrektur

Vi sender 2. korrektur

Vi sender 3. korrektur (sidste)

Vi sender 4. korrektur (sidste)

Vi levere PDF’er til tryk

Go’ arbejdslyst :)))

Vi modtager rettelser til 1. korrektur

Vi modtager rettelser til 2. korrektur
samt sidste materiale og annoncer

Vi modtager evt. sidste rettelser

Produktionsplan til Profil Avis nr. 1 

Udkomst!

Produkt: 

tEMA: 

toVHoLdEr:  
trykstArt

             
             

             
           J

a □         Nej □

tLf. nr.:

bEMærkningEr: 

PLAdEudkørsEL:

sidste plade i repro:

trykning:   ugE:

forMAt:

PAPir:

EftErbEHAndLing:

ProduktionsforM:   Enk. □         DB □

 
 

            
      Overfals □  Underfals □

oPLAg: 

udgiVELsEsdAto:

MEdiE: 

AnnoncE-indLEVEringsfrist:

Booking:  

Færdig matr. 

Dummy:  

ProduktionskodEr:

m-press 

saxo

Print 4 kodE (obs dAto):  

rEdAktion: 

budgEt: 

Ved uenighed i bekræftelsen kontakt 

Helle Bonde 6545 5801   -   strAks !

kontAktPErson VEd fEjL:

udArbEjdEt Af:

MEMO

Lørdag den 15. februar 2014

Indstik i Fyens Stiftstidende lørdag den 15. februar

2014.

PR1150214

 Onsdag den 12. februar

Torsdag den 13. februar 2014 7

Tab/trim

49 gram
Hæftes/trimmes 26x36

FORVENTET SIDETAL 44

FS-oplag + 100 stk. til Odense Håndbold.

HC Odense

Profilavis

Simone Staal
60 19 30 96

Der afleveres færdige filer til trykkeriet på

Blangstedgårdsvej senest tirsdag den 11. februar

kl. 16.00.

Helle Bonde sørger for transport af 100 stk. aviser

til Odense Håndbold, Lumbyvej 11, 5000 Odense

C.

Færdige filer lægges på FTP-server:

ftp.fyens.dk

USER:: fmsider

Password: fyens

Adressen bruges både til formaterne: Tabloid

Sider benævnes:

Side 1: PR1150214AA001

Side 2: PR1150214AA002

osv.

Siderne skal sendes senest tirsdag den 11. februar

kl. 12.00.

Kontaktoplysninger på HC Odense:

Simone Staal

Telefon: 60 19 30 96

E-mail: ss@hcodense.dk

Det er aftalt at Simone Staal´s grafiker, Idteam -

Michael Greve (indehaver), aftaler med vores

Bjarne om opsætning af sider til tillægget.

Michael Greve er på mail: michael@idteam.dk og

telefon 3091 3737.....

Bjarne Dalholm Nielsen 6545 5830

Conny Stenz Pedersen 4. februar 2014
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Profiler
På trods af, at det endelige produkt skal trykkes på 
avispapir og at FM oplyser, at InDesignprofilen skal være 
til avis, ønsker de, at vi leverer de trykklare PDFer med 
profilen FOGRA39. Vi har ikke kunne få et svar fra FM om 
hvorfor de har disse modstridende indstillinger, men 
vi forventer, at det er fordi de modtager mange doku
menter fra deres kunder med forkerte profiler og derfor 
knuser farverne i deres egen produktionsgang.

Konvertering af Pantonefarver
Jeg har erfaret, at nogle af annoncerne indeholder Pan
tonefarver. Derfor bør jeg fremover gå ind i farveind
stillingerne i PDFeksporten og klikke all spot to process 
til, således der ikke forekommer Pantonefarver i den 
endelige PDF. Heldigvis er det ikke noget der har skabt 
problemer i den videre produktion, formentligt pga. 
FM's egen efterbehandling af PDFen. Fremover vil jeg 
derfor også oprette en tjek og fix preflight i Acrobat. 
Med den vil jeg hurtigt kunne gennemgå tilsendte 
annoncer for eks. forkert farverum og billedopløsning.

Problemstillinger

Idteam
Magnoliavej 14
5250 Odense SV
+45 6617 0844

idteam@idteam.dk
idteam.dk 

2014
On 1 Nytårsdag

To 2

Fr 3

Lø 4

Sø 5

Ma 6 2
Ti 7

On 8

To 9

Fr 10

Lø 11

Sø 12

Ma 13 3
Ti 14

On 15

To 16

Fr 17

Lø 18

Sø 19

Ma 20 4
Ti 21

On 22

To 23

Fr 24

Lø 25

Sø 26

Ma 27 5
Ti 28

On 29

To 30

Fr 31

Januar

22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

Lø 1

Sø 2

Ma 3 6
Ti 4

On 5

To 6

Fr 7

Lø 8

Sø 9

Ma 10 7
Ti 11

On 12

To 13

Fr 14

Lø 15

Sø 16

Ma 17 8
Ti 18

On 19

To 20

Fr 21

Lø 22

Sø 23

Ma 24 9
Ti 25

On 26

To 27

Fr 28

Februar

20 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

Lø 1

Sø 2

Ma 3 10
Ti 4

On 5

To 6

Fr 7

Lø 8

Sø 9

Ma 10 11
Ti 11

On 12

To 13

Fr 14

Lø 15

Sø 16

Ma 17 12
Ti 18

On 19

To 20

Fr 21

Lø 22

Sø 23

Ma 24 13
Ti 25

On 26

To 27

Fr 28

Lø 29

Sø 30

Ma 31 14

Marts

21 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

Vi modtager materiale og 
disponering

Vi modtager sidste annoncer

Vi sender 1. korrektur

Vi sender 2. korrektur

Vi sender 3. korrektur (sidste)

Vi sender 4. korrektur (sidste)

Vi levere PDF’er til tryk

Go’ arbejdslyst :)))

Vi modtager rettelser til 1. korrektur

Vi modtager rettelser til 2. korrektur
samt sidste materiale og annoncer

Vi modtager evt. sidste rettelser

Produktionsplan til Profil Avis nr. 1 

Produkt: 

tEMA: 

toVHoLdEr:  
trykstArt

             
             

             
           J

a □         Nej □

tLf. nr.:

bEMærkningEr: 

PLAdEudkørsEL:

sidste plade i repro:

trykning:   ugE:

forMAt:

PAPir:

EftErbEHAndLing:

ProduktionsforM:   Enk. □         DB □

 
 

            
      Overfals □  Underfals □

oPLAg: 

udgiVELsEsdAto:

MEdiE: 

AnnoncE-indLEVEringsfrist:

Booking:  

Færdig matr. 

Dummy:  

ProduktionskodEr:

m-press 

saxo

Print 4 kodE (obs dAto):  

rEdAktion: 

budgEt: 

Ved uenighed i bekræftelsen kontakt 

Helle Bonde 6545 5801   -   strAks !

kontAktPErson VEd fEjL:

udArbEjdEt Af:

MEMO

Lørdag den 15. februar 2014

Indstik i Fyens Stiftstidende lørdag den 15. februar

2014.

PR1150214

 Onsdag den 12. februar

Torsdag den 13. februar 2014 7

Tab/trim

49 gram
Hæftes/trimmes 26x36

FORVENTET SIDETAL 44

FS-oplag + 100 stk. til Odense Håndbold.

HC Odense

Profilavis

Simone Staal
60 19 30 96

Der afleveres færdige filer til trykkeriet på

Blangstedgårdsvej senest tirsdag den 11. februar

kl. 16.00.

Helle Bonde sørger for transport af 100 stk. aviser

til Odense Håndbold, Lumbyvej 11, 5000 Odense

C.

Færdige filer lægges på FTP-server:

ftp.fyens.dk

USER:: fmsider

Password: fyens

Adressen bruges både til formaterne: Tabloid

Sider benævnes:

Side 1: PR1150214AA001

Side 2: PR1150214AA002

osv.

Siderne skal sendes senest tirsdag den 11. februar

kl. 12.00.

Kontaktoplysninger på HC Odense:

Simone Staal

Telefon: 60 19 30 96

E-mail: ss@hcodense.dk

Det er aftalt at Simone Staal´s grafiker, Idteam -

Michael Greve (indehaver), aftaler med vores

Bjarne om opsætning af sider til tillægget.

Michael Greve er på mail: michael@idteam.dk og

telefon 3091 3737.....

Bjarne Dalholm Nielsen 6545 5830

Conny Stenz Pedersen 4. februar 2014
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