
 

 

 

 

Odense Boldklubs officielle Fanklub 

 

Om De Stribede: 

De Stribede er Odense Boldklubs officielle fanklub. Her mødes de fans, der ønsker et socialt samvær om 

dét at støtte og følge OB både hjemme og ude.  

De Stribede er en selvstændig forening, og er hverken økonomisk eller organisatorisk tilknyttet Odense 

Boldklub. 

Vi ønsker at være en supportklub, der favner alle. Fanklubben vil gerne kendes ved, at der er højt til loftet 

og dermed plads til mange forskellige mennesker. Fanklubben skal kunne rumme dette med udgangspunkt 

i en positiv tilgang, hvor vi fokusere på styrkerne i forskellighederne. Det har ikke betydning, hvor man som 

fan står på stadion eller om man er ung eller gammel. Vi ser det som en ære at repræsentere en stor og 

bred fanskare, som bl.a. har vidt forskellige tilgange til, hvordan en fodboldkamp nydes bedst. Tilhører du 

den stemningsskabende del, står du selvfølgelig på ”Stiften”. 

Fanklubben deltager aktivt i et samarbejde med de andre fangrupperinger i Odense, for at skabe en god 

fankultur. Dette for at sikre en fantastisk tribunestemning på både Odense Stadion og udebane. Vi arbejder 

på dette, på mange niveauer, hvor vi bl.a. deltager i hyppig dialog med klubbens SLO samt repræsentanter 

fra de øvrige fangrupper.  

De Stribede arbejder for, at fankulturen som helhed i sit udtryk er politisk og religiøst neutralt og at 

fankulturen som helhed tager afstand fra alle former for vold og racisme. 

Udover fokus på samarbejdet fangrupperne imellem, ønsker De Stribede at bygge videre på det gode 

forhold til OB, hvor vi som en respekteret samarbejdspartner deltager i dialog omkring relevante emner og 

hvor vi udveksler holdninger og erfaringer. 

De Stribede søger altid samarbejde med fanklubber/grupperinger, der deler vores idéer til at fremelske 

den danske fodboldkultur, der både rummer entusiasme, passion og plads til alle. De Stribede er derfor 

medlem af Danske Fodbold Fanklubber (DFF), hvor vi er med til at præge debatten og fremtiden for dansk 

fodboldkultur. (www.fairfans.dk). 

Vision: 

Det er vores vision at øge medlemstallet; også gerne i flere dele af landet. Eksempelvis ved at arrangere 

forskellige tiltag som også kan være attraktive for fans af Odense Boldklub i andre dele af landet end blot 

Fyn. Vi vil via forskellige tiltag være mere synlig på stadion, de sociale medier og overfor vores nuværende 

medlemmer. Vi ønsker at være kendt som en engageret og samarbejdsvillig fanklub, der særligt er 

kendetegnet ved ALTID at støtte holdet i såvel medgang som modgang. Tilmed også en fanklub, der 

forbeholder sig retten til at være kritisk på et sagligt plan. 

 

 

De Stribede 

http://www.fairfans.dk/


Værdier: 

Det skal være noget specielt og værdifuldt at yde en indsats i De Stribede. Dette skal bibringe til at flere 

medlemmer påtager sig medansvar for planlægning og for afholdes af f.eks. arrangementer, Tifo mm. 

Dette skal medføre, at der skabes et positivt omdømme af De Stribede og gives udtryk for, at det er både 

sjovt og berigende at give en ”hånd” med i De Stribede. Særligt fire punkter er centrale dele af vores 

værdigrundlag: 

 

DIALOG OG ÅBENHED: 

 Det er værdifuldt for De Stribede, at vores medlemmer indgår i dialog med bestyrelsen. På denne måde 

undgår vi, at der opstår unødigt brok og rygtedannelse. Der er tit gode forklaringer på de valg, vi træffer. 

Kommunikationen skal være præget af åbenhed, ærlighed og tolerance. Det er vigtigt, at alle er villige til at 

indgå i en god dialog. Til dette vil vi benytte, vores nye medlemssystem, hvor det er muligt hurtigt at sende 

orienterende mails til vores medlemmer, samt ved at stå til rådighed i klubhuset på kampdage.  

Vi vil ligeledes hele tiden være i dialog med klubbens SLO, klubbens øvrige relevante medarbejdere samt 

andre fangrupper.  

 

SAMARBEJDE OG RESPEKT: 

 I vores arbejde er det centralt, at der er respekt for hinanden og et godt samarbejde med de øvrige 

fangrupper, klubbens SLO, sponsorer samt øvrige medarbejder i Odense Boldklub heriblandt spillerne samt 

trænerne teamet omkring Superligaen og ikke mindst omkring klubbens akademi.  Det er vigtigt for De 

Stribede, at vi kan bruges til forskellige tiltag og dialog om arbejdet i de forskellige enheder. Det er også 

vigtigt for De Stribede, at vi har et godt samarbejde med vores medlemmer, og at dette samarbejde 

foregår i respekt for hinandens forskelligheder, og at alle bakker hinanden op og er åbne omkring 

eventuelle konflikter. 

 

AMBITIONER OG VILJE: 

 I De Stribede skal vi turde at tænke ambitiøst og utraditionelt. Så vidt muligt skal vi lægge vægt på 

handling frem for ord. Selvom det er svært i et tæt kampprogram (med mange ændringer pga. tv), skal vi 

forsøge at være fremsynede i vores planlægning. Vi har ambitioner om at blive mere synlige over den 

næste årrække.  

 

ALL-SEATER: 

Det er essentielt for vores virke, at vi som fanklub fastholder og udbygger vores ry for ”god opbakning i 

med og modgang”. Det er også vigtigt at vi altid er imødekommende, giver plads og rum til forskellige 

tilskuertyper! 

Som fodboldtilskuere har vi nemlig vidt forskellige måder at gå til fodbold på. Nogle ønsker at sidde stille 

og roligt og lade sig underholde af kampen. Andre har børn med på stadion, og ønsker at overvære 

kampen på børnenes præmisser, hvor interessen om selve spillet måske ikke kan holdes i alle 90 min. 

Endnu andre ønsker at stå og snakke med kammeraterne under kampen, mens endnu andre igen ønsker 



selv at være aktører i form af at bidrage til stemningen under kampen. De Stribedes primære tilhørsforhold 

og indsats vil dog være på stemningstribunen.  

Uanset om du tilhører den ene, anden eller tredje gruppe, eller for den sags skyld en helt fjerde gruppe, er 

det De Stribedes holdning, at stadions skal indrettes, så der gives gode muligheder og forhold for de 

forskellige tilskuertyper. Den ene gruppe er ikke mere berettiget end den anden. 

 

STRATEGISKE MÅL: 

1. De Stribede vil arbejde frem imod, at antallet af medlemmer fortsat går i den positive retning.  
Det vil vi bl.a. gøre ved at være mere aktiv både på stadion, de sociale medier samt via Odense Boldklubs 

kanaler.  

2. De Stribede vil arbejde hen imod flere tiltag for vores nuværende medlemmer.  
Vi skal blive bedre til at inddrage vores frivillige korps. Turde arrangere flere tiltag f.eks. online foredrag, 

frokost eller lign. Bestyrelsen i De Stribede skal arbejde mere tæt, således at vi i samlet flok gør det attraktivt 

for nuværende medlemmer og på sigt kommende medlemmer.  

3. De Stribede vil via dialog, samarbejde og respekt være med til at gøre stemningstribunen endnu 

bedre.  

Vi vil hele tiden være åben for nye ideer, stå til rådighed ved forskellige tiltag bl.a. via Tifo Odense, løbende 

have dialog med andre fangrupper. Vi vil være en aktiv medspiller.  

4. De Stribede vil arbejde hen imod at gøre vores busture endnu mere attraktive.  

Vores busture skal på sigt fremstå med det fælles ord ”Fællesskab”, der skal her arbejdes på, at der er plads 

til alle fans indenfor gældende retningslinjer for vores busture. Vi vil afprøve forskellige tiltag på turen og på 

sigt også prøve at lave lidt ”ekstra” for nuværende medlemmer.  

5. De Stribede vil opnå et tættere samarbejde med Odense Boldklub samt spillere og trænere.  

Vi vil igennem dialog med klubbens SLO og andre relevante medarbejder i OSE, få nedskrevet en aftaleplan, 

således at begge parterer kan holdes op på aftalerne.  

 


