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Håndbold årsberetning 

 

Efter Coronaens hærgen og en helt fantastisk opstart på turneringen i efteråret 2021, hvor 

holdet blev nr. 1, blev 2022 på ingen måde noget stort år, rent resultatmæssigst. Det 

lykkedes kun holdet at vinde 1 kamp i foråret (modstanderen dukkede ikke op) og 1 kamp 

i efteråret. Den primære årsag hertil er mange længerevarende skader, men også en del 

sygdom. Holdet har i 2022 bestået af 17 ”aktive” og 2 passive spillere og kun ved ganske 

få træninger, er det lykkedes os at samle 14, så vi kunne spille 2 fulde hold til 2 mål. 

Men nu er det heldigvis ikke kun turneringen som vi på holdet går op i med liv og sjæl. 

For på holdet ynder vi at bruge lige så meget tid på det sociale aspekt. 

Den 20.-23. januar, efter at 4 ud af 5 spillere lige nåede at blive klar efter Corona, drog 14 

ud af 15 tilmeldte til EM i Ungarn. Vi havde en fantastisk tur, med håndbold 2 af dagene 

og derudover bl.a. spahotel, byvandring, sejlads på Donau og frokost på Anantara New 

York Palace. En tur som vi på holdet har talt om bliver svær at overgå. 

Den 3.-5. juni deltog vi på holdet for 3. gang i Øster Hæsinge græshåndboldstævne. Her 

deltog 12 samlet set, hvoraf kun 8 var kampklare, resten ude pga. skader. Vi mødtes først 

til brunch, pakkede herefter trailer og biler og kørte mod Fåborg. Heller ikke her lykkedes 

det os at vinde en eneste kamp. Det skal dog lige bemærkes, at vi enten kunne være far 

eller sågar farfar/morfar, til dem vi spillede i mod! Men hvad gør det, når vi på holdet også 

går op i hyggen. For lørdag aften stod den bl.a. på hvid skjorte, butterfly, hvide duge, 

oksemørbrad, creme brulé samt div. drinks, øl, rødvin og dans. 

Da Rødovrehallen holdt sommerlukket, mødtes vi de 6 tirsdage på Nyager Skole og 

spillede fodbold, med efterfølgende grillhygge. 

Vi har på holdet også deltaget i forskelligt frivilligt arbejde. 

Året blev afsluttet med julefrokost i Orienthuset, hvor 18 ud af 19 deltog. Udover 

fantastisk mad og drikke, havde 3 af spillerne hver sit festlige indslag med. 

Så trods de mange nederlag i kampene, synes vi selv på Orient OBV at det har været et 

fantastisk år i 2022. 
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