
GIF Orient – Generalforsamling februar 2023 
 

El-hockey og Powerchair Floorball årsberetning 
 

Ja, normalt plejer jeg at have billeder eller video med når beretningen fra El-hockey og 
Powerchair Floorball (i daglig tale kalder vi Powerchair Floorball PCF) fremlægges på vores 
generalforsamling. 
Men i år har et par spiller fra både El-hockey og Powerchair Floorball heldigvis valgt at 
deltage i generalforsamlingen.  
Jeg er sikker på at de gerne vil besvare spørgsmål om deres sportsgrene efter 
generalforsamlingen. Peter og Erik er fra Powerchair Floorball og Anders er træner i El-
hockey sammen med mig.  
Anders er også spiller i Powerchair Floorball og er tillige en af de 4 spillere fra Orient som 
er på landsholdet. 
 
(i daglig tale kalder vi Powerchair Floorball - PCF) 
 
PCF-afdelingen har i 2022 haft stor interesse fra nye spillere og gamle spillere er vendt 
tilbage til klubben og sporten i det hele taget. Så nu kan der på fleste træningsaftner i 
Rødovrehallen stilles med to hold, hvilket er et stort fremskridt – det tegne lyst for 
fremtiden for PCF i Orient. 
 
Årsagen er at der har været stor opmærksomhed på div. medier omkring sporten i 
forbindelsen med landsholdets deltagelse i VM i august i Schweiz. 
Og hvis man har fulgt lidt med, så er det vist ikke gået ubemærket hen at landsholdet blev 
verdensmester. 
Ved at de bliv verdensmester, så førte det til også til at landsholdet var nomineret til 
Kulturministerens Parasportspris ved ”Sport 2022” som fandt sted d. 7. januar i Boksen i 
Herning.  
Landsholdet vandt desværre ikke prisen – men det at være nomineret er så sandelig stort 
og noget man kan være stolt af. 
 
Noget andet som jeg som aktivitets formand er stolt af er, at spillerne i PCF har taget 
initiativ til at mødes den første tirsdag i måned til et socialt måltid før træningen – det er 
god stil og helt i tråd med Orients ånd. 
 
Den anden sportsgren i afdelingen er El-hockey. 
Her går det op og ned og 2022 er ikke det bedste år i afdelingen. 
 
Det tegnet ellers lyst efter vores klubmøde i juni, hvor vi lavede om på holdene så vi 
kunne tilgodese de forskellige niveauer spiller har både fysisk og sportsligt. 
Med de nye holdinddelinger, tegnet sæsonen 2022/2023 godt.  
 



Desværre faldt der spiller fra på grund af helbred men især på grund af andre interesser – 
en af de sportsgrene vi taber til er ”e-sport” (en sportsgren som foregår via computer) 
som især svært handicappede finder interessant.  
Selvfølgelig skal der også være plads til e-sport, men børn og unge har også brug for at 
være del af et fællesskab og få et socialt netværk – hvilket holdsport kan bidrage til. Det 
er ikke kun i Orient har denne nedgang, det ses over hele landet. 
 
Anders, de to eneste frivillige vi har i El-hockey og jeg, har talt meget om hvad vi kan gøre 
for at fange især handicappede børns interesse for holdsport.  
 
Lige nu arbejder vi på at besøge forskellige skoler, hvor der er linjer med handicappede 
børn.  
Vi håber, at kendskabet til muligheden for at gå til en holdsport selvom man har et fysisk 
handicap, kan få forældre og børn ud i Rødovrehallen og prøve El-hockey. 
 
Som jeg nævnte før, så er det ikke kun i Orient vi ser denne nedgang af spillere. 
Desværre medføre det også at klubben i København står for at måtte lukke, grundet for få 
spillere og frivillige.  
Der foregår lige en dialog mellem El-hockey København og Orient El-hockey om at slå de 
to klubber sammen i Orient, så vi fastholder de spiller som pt. dyrker El-hockey. 
 
Anders, de to frivillige og jeg giver ikke op – vi vil at tilbuddet om El-hockey består i Orient 
og vi tror på at det nok skal lykkes ved fælles hjælp. 
 
Og som jeg indledte med så går det op og ned i El-hockey afdelingen og vi ser frem til at 
der i Rødovrehallen igen runger af glade handicappede børn. 
 
Det var ordene fra mig i denne omgang. 


