
 

Gymnastik- og Idrætsforeningen Orients historie 
fra 2017 og frem til 2019 

 
 
2017. 
 

Hovedafdelingen: 

Tilskud fra Rødovreordningen reduceres med 40.000 kr. For på sigt at undgå udhulning af kassebeholdningen 
opfordres flere af aktiviteterne at øge kontingentet. Bestyrelsen skal hvert år se på omkostningsgodtgørelse, 

samt udgifter til sommerudflugt og julemiddag. Fastnettelefonen i Orienthuset bliver opsagt.  
Forhandlet en rigtig god aftale med LaserPrint, 20% rabat mod annonce på bagsiden, og bladet er rigtig flot. 

Lavt fremmøde ved årets generalforsamling, som blev dygtigt ledet af John Kaspersen som dirigent.  
Orient har 1.592 medlemmer, heraf 1.041 tilskudsberettigede. I 2016  blev der udsendt 1.062 fødselsdagskort, 

uddelt 75 stk. 5-årskrus, 17 stk. 10-årskrus, 9 stk. 15-årskrus og 2 stk. 25-årskrus.  

Foreningen fik i 2016 et underskud på kr. 30.597; egenkapital slut 2016 kr. 240.131 
Anders Berenth, fik overrakt Holger Hansens mindelegat; sidste års modtager John Kaspersen en erindringsgave. 

Orient fyldte 85 i år; blev fejret i Orienthuset den 6. maj med smørrebrød til de fremmødte.  
På dagen blev Susanne Hansen, gymnastikinstruktør i Orient gennem mere end 40 år, samt tidligere formand 

for gymnastikafdelingen, udnævnt til æresmedlem af Orient. Fra Arvins mindefond uddeltes 9 legater á 500 kr. 

Festudvalget stod for fastelavn, lidt dårlig vejr, bankospil med stort fremmøde, og juletræ som altid rigtig flot. 
Formanden er igen blevet kontaktet af arbejdstilsynet, som  ønsker at komme på besøg. De har begge gange 

fået at vide, at Orient ingen ansatte har, og at de i øvrigt ikke må møde op på formandens privatadresse. 
I november afgik Asta Nykjær ved døden. Asta blev ved Orients 80 års fødselsdag udnævnt til æresmedlem.  

Var medlem af  Orients bestyrelse som sekretær i 22 år,  kasserer i 24 år samt leder af idrætsmærket i 40 år. 

Fra 2018 stopper Orient med at sende fødselsdagskort; skyldes både prisen samt PostNord's langsommelighed. 
 

Fodbold: 
Orients herresenior tog i 2016 afsked med træner gennem 10 år Kim Bachmann, og holdleder Henning Jensen.  

Januar 2017 tiltrådte Thomas Nabra som træner, og Helena Nabra som holdleder. 
U7-U9-pigerne mødte op udklædte til fastelavnstræning og tøndeslagningen. 

På grund af uroligheder i Tyrkiet, gik årets træningstur for de store til Tyskland, for de små til Kongelejren.  

Orients oldgirls har snart eksisteret i 3 år, består nu af 20 spillere. 
Boldklubben Rødovre har ytret ønske om et samarbejde med Orientfodbold, for nuværende afvist. 

Afholdt Sportsgear Cup, samt børnehave- og SFO-turnering, alt med stor succes.  
Carlos Halloween Discofest for ungdommen med 130 deltagere over to omgange, meget festligt.  

Orient Cup i Rødovrehallen 18.-19. november med 200 hold, mere end 1200 fodboldspillere. 

Orient Fodbold blev i 2017 indstillet til Årets fodboldklub i Danmark, vandt dog ikke prisen, men flot alligevel. 
Charlotte Strømlund modtog Sommerland Sjællands børnelederpris 2017.   

 
Gymnastik: 

Fire gymnastikhold deltog i  DGI’s Forårsstævne, i Frederiksberg-hallerne.   
Særdeles vellykket gymnastikdag, 350 gymnaster på gulvet og mindst 700 tilskuere.  

Afslutning med uddeling af krus samt opvisning af DGI Storkøbenhavns Aspiranthold.  

Ved sæsonstart købt ny mini-trampolin samt airtrack. Yngste medlem er 2 år, 4 medlemmer fyldt 90 år. 
 

Håndbold: 
Julefrokost i januar med håndbold på storskærm. Afdelingen har kun et enkelt hold Old Boys Veteran. 

Nadia Blom stopper som håndboldformand på næste generalforsamling, Lene Hummelgaard overtager posten.  

 
Idrætsmærket: 

5 Orientere var dommere i længdespring for 3. og 5. klasserne ved skole OL i atletik på Rødovre Stadion, 
et festligt arrangement startende med velkomsttale af borgmesteren og åbningsmusik fra Rødovre Musikskole.    

Denne sommer en blandet fornøjelse på stadion, vejret var ikke med os, tilslutningen dog uændret, 29 fik IM.  
Afslutning i Orienthuset, med smørrebrød og vin, "sponseret" af hjælperne ved skole OL.  

 

El-hockey og Kørestolsfloorball: 
Har fået 10  nye spillere, heraf 5 fra Espelunden, fint samarbejde med dem. Søger masser af fonde om midler.  

Fundet et værksted nær ved Rødovregaard; kræver nogen istandsættelse. El-hockey betaler selv 20.000 kr. fra 
sponsormidler til materialer, samt leverer arbejdskraft, rest betales af kommunen. Skal deltage i Malmø Open.  

Pigerne rykker op i 1. division. Stævne i Aabenraa og Odense. Udvalgte til landsholdet var i Italien.  
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Svømning: 
Efter 9 måneders renovering er Islevbadet genåbnet, men der skal afgives tid til Svømmeklubben Vest, medens 

Vestbadet renoveres. Der er 100 børn færre indmeldt p.g.a. den lange lukketid.  LDM i Korsør gik fint.  
Trænerne har holdt julefrokost. Deltog i LM i Ikast. Rikke og Viktor med i svømmeudvalget.  

Kun 2 mødte til medlemsmødet! Har brug for at der uddannes flere dommere. 
24 svømmere fra konkurrence- og talentholdet på træningslejr i Ebeltoft i påsken. Der blev trænet flittigt, men 

der var også tid til besøge dyrene i Ree Park samt en bowlingaften. 

20. maj afholdtes svømmeopvisning og klubmesterskab. 
Fremgang for talent- og konkurrencehold. Deltog i Julestævne i Glostrup. Juleafslutning i Islevbadet med 100 

tilmeldte børn.  
 

 

 

2018. 
 
Hovedafdelingen: 

Indgået sponsoraftale med Nybolig. Orient har 1641 medlemmer, tilskudsberettigede udgør 1.078. 

Der blev uddelt 79 stk. 5-årskrus, 17 stk. 10-årskrus, 9 stk. 15-årskrus og 7 stk. 25-årskrus, i alt 112 krus.  
Charlotte og Micki Strømlund fik Holger Hansens Mindelegat, for deres store arbejde i Orient fodbold.  

Sidste års modtager af  Mindelegatet Anders Berenth en erindring. 
Udover bestyrelsen var der kun 29 medlemmer tilstede ved årets generalforsamling. 

Nogen utilfredshed fra petanquespillere, mener det årlige kontingent på 300 kr. er for stort, bestyrelsen 

fastholder dog. Orient kom ud af 2017 med et overskud på 130.310 kr. Fastelavn med alt for få deltagere. 
For tredje år i træk blev Orients formand kontaktet af Arbejdstilsynet, der ville komme på uanmeldt besøg på 

privatadressen, atter afvist da Orient ikke har ansatte og Arbejdstilsynet ikke må komme på privatadressen.  
Rødovre kommune ønsker at bygge en ny børneinstitution på grunden ved Orienthuset, og i den forbindelse har 

de købt ejendommen Ved Sportspladsen 14 som efter diverse ændringer tilbydes Orient som nyt Orienthus.  
Før ibrugtagning skal der foretages en del ændringer, herunder anlæg af petanquebane, parkeringspladser, 

overdækket terrasse, handicap toilet og køkken og en væg ved mødelokalet på 1. sal skal fjernes. 

Udgifter til ændringerne samt flytning af inventar fra Vårfluevej afholdes af Rødovre kommune.  
I forbindelse med at det nye hus istandsættes af Rødovre kommune, har formanden tilsendt kommunen en 

redegørelse over, hvor meget Orient selv har betalt til huset på Vårfluevej; udbygning i 1995 for 421.500 kr., 
tilskud til handicaptoilet på 100.000 kr., nyt køkken, hårde hvidevarer, akustisk dæmpende plader m.m. 

Kasserer Peter Rysz ønsker ikke genopstilling på næste generalforsamling, søger egnede emner. 

Jesper Buck fra håndboldafdelingen har vist interesse for kassererjobbet.    
 

Fodbold: 
Brøndby IF har præsenteret Orient fodbold som ny samarbejdsklub, og i den forbindelse tilbyder Brøndby at 

dygtiggøre trænerne, samt tilbyde en ugentlig træning for U9 og U14. Endelig mere strøm til Hulen. 
Charlotte Strømlund fik overrakt DBU Sjællands "Børnelederpris 2017" som ulønnet ildsjæl og sit idealistiske 

arbejde for børnefodbolden i Orient.  Fodboldpas kræves fra U11 og opefter, hvis man skal deltage i kampe. 

Træningstur til Spanien med 76 deltagere gik fint. Kongelejren for de små en kæmpesucces.  
Børnehaveturnering med 180 deltagere; gav mange nye spillere på "smølfeholdet". 

Har fået U17 hold tilbage fra Avarta, består mest af tidligere Orientspillere.   
Problemer med tid på Rødovre stadion; på trods af dialogmøde med deltagelse fra kommunen kan der ikke 

opnås enighed med Rødovre Boldklub, heller ikke med fordeling af vintertider. 

Orient Cup gik rigtig fint, 200 tilmeldte hold, men arrangementet kræver et kæmpearbejde. 
 

Gymnastik: 
55 deltog i kursus for bækkenbundstræning i Orienthuset. 75 piger til forårsstævne i Frederiksberghallen.  

Flot gymnastikopvisning af Orients hold, i alt 349 aktive, afsluttet med opvisning af DGI Storkøbenhavns 

repræsentationshold. På dagen blev Elisabeth og Svend Petersen udnævnt til æresmedlemmer i Orient. 
Gymnastikafdelingen sluttede sin 11. sæson "Stavgang" med tur på Volden og kaffe i Orienthuset. 

AOF's squaredance har ytret ønske om at komme ind under Orient; afslået af bestyrelsen.  
29 medlemmer deltog i "stafet for livet"; tjente 6.476 kr. til Kræftens bekæmpelse. 

  
Håndbold:  

Old Boys Veteran holdet blev Regionsmestre i vinterturneringen; pokal fra forbundet samt champagne og guldøl 

fra den glade aktivitetsformand. Deltog i sommerstævne i Fåborg. Holdet har fået nye trøjer. 
 

Idrætsmærket:  
Dejlig sommer med fint fremmøde; der blev taget 28 idrætsmærker, heraf et guld nr. 50 af Torben Jensen.  

Igen i år var et team af Orients IM-dommere hjælpere ved skole OL i atletik på Rødovre Stadion; stor ros fra 

stævnelederen, samt et økonomisk tilskud til afslutningsfesten.  
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El-hockey og Kørestolsfloorball: 

Parasport Danmark har efter ansøgning sendt 22.000 kr. til Orient. Etableret elevator i Rødovrehallen.  
Værkstedet endelig færdigt, betalt via sponsormidler. Til stævne i Grøndals Centret, og i Aabenraa.  

4 Powerchair floorball spillere fra Orient træner med landsholdet, før det kommende VM i Italien. 
Her vandt Danmark sølv, og spillerne besluttede efterfølgende at placere den flotte pokal i Orienthuset. 

Anders Berenth fra Orient blev kåret som verdens bedste spiller med floorballstav. 

Bogudgivelsen "Livsmod og Livsglæde - på trods" blev fejret i Orienthuset. To af bogens hovedpersoner Ania 
Budde og Anders Berenth kommer begge fra Orient. Floorball har efter VM fået nye medlemmer. 

Svømning: 
18 svømmere fra Orient deltog i LM i Ikast; ingen medaljer men flere personlige rekorder, samt et kæmpe 

socialt boost  for deltagerne. 23 svømmere på træningslejr i Oksbøl, med finpudsning af svømmeteknik samt 

teambuildings-øvelser indeholdende mange forskellige aktiviteter. Afholdt tidtagerkursus og mærkesvømning. 
Ny svømmeudvalgsformand Maria Grønkjær tager over ved sæsonstart til september. 

Svømmeafdelingen afslår et samarbejde med skolerne, kan ikke levere så mange undervisningstimer. 
Fremadrettet vil man uddanne egne instruktører, så bassinprøverne økonomisk kan holdes på et lavere niveau. 

 
 

 

2019. 
 

Hovedafdelingen: 

Gave fra Asta og Frode Nykjærs døtre på 30.000 kr. overføres til Arvins mindefond, som samtidig omdøbes til 
Asta og Frode Nykjærs mindefond; med uændrede betingelser.  

Orient kom ud af 2018 med et overskud på 217.000 kr.  
Jesper Malling Buck valgt som ny kasserer på generalforsamlingen; Susanne Christensen fortsætter som 

formand for festudvalget. 
Orient har 1692 medlemmer; de tilskudsberettigede udgør 1129. Der blev uddelt 94 stk. 5-årskrus, 19 stk.  

10-årskrus, 6 stk. 15-årskrus og 2 stk. 25-årskrus, i alt 121 krus.  

Bestyrelsen har besluttet at der ikke er nogen  markering for mere end 25 års medlemskab af Orient.  
På generalforsamlingen kom der en del spørgsmål fra petanque-spillerne, dels om anlæg af baner ved det nye 

hus, og om de kunne blive en egentlig aktivitet. Bestyrelsen har meddelt dem, at de kan fortsætte som hidtil, 
men med Elisabeth Petersen som ansvarlig. Holger Hansens mindelegat tildeltes Peter Rysz; sidste års 

modtager Charlotte og Micki Strømlund fik en erindringsgave.  

For få til fastelavn, men stor ros fra deltagerne, synes det er hyggeligt og roligt. 
Til foreningslederfesten deltog 80 fra Orient. For fjerde år i træk har Arbejdstilsynet meldt deres ankomst; 

formanden har forhåbentlig endelig overbevist dem om at Orient ikke har nogen ansatte. 
Fra 2020 oprettes passive og petanquespillere i Conventus. Parkinson foreningen stopper i Orient. 

Rigtig fint bankospil; god hjælp fra fodboldhold til bordopstilling, kommer også og hjælper ved juletræ. 
Reception og indvielse af det nye Orienthus bliver på Orients fødselsdag 2. maj 2020. 

Tidligere kasserer Peter Rysz har fra midt september til og med regnskabsafslutningen varetaget kasserer-

jobbet,  p.g.a. uforudsete problemer for Jesper Buck. Denne har senere helt meldt fra, så der skal vælgers ny 
kasserer på generalforsamlingen i 2020. Forslag om opstilling af Søren Mortensen, uddannet revisor.  

 
Fodbold:  

Fortsat problemer med at spille kampe på Rødovre Stadion, hvor Rødovre boldklub mener at de har førsteret. 

I påskeugen på træningslejr i Tyrkiet, 110 deltagere. Kongelejren for de små gik super, 80 deltagere. 
Orient Expressen bidrog i 2019 med 40.000 kr. til turene. 

Børnehaveturnering med 49 deltagere den første dag, efterfulgt af masser af indmeldelser.  
Rigtig mange udfordringer p.g.a. mange nye trænere; mangler i den grad hænder til Orient Cup.  

Carlos Hawaii fest i festsalen på Islev Skole, opdelt i en for de yngste og for de ældste, 100 medlemmer deltog i 

et brag af en fest med sjove konkurrencer og meget mere. Rigtig fin voksenafslutning i festsalen. 
Et par U10 og U11 drenge træner i Brøndbys topcenter. U 14 drengene fik 1. plads i turnering. 

Fodboldstævne med 206 tilmeldte hold i Rødovrehallen med stor succes. 
 

Gymnastik: 
Fire hold til opvisning i DGI-byen. Orientdagen gik godt; 227 gymnaster på gulvet, efterfulgt af DGI  

Storkøbenhavns repræsentationshold. Elisabeth stopper som leder af stavgang.  

Igen i år deltog flere Orienter i "Stafet for livet" rundt om rådhuspladsen. 
Weekendtræning for 34 springpiger på Islev skole med efterfølgende hygge og overnatning i Orienthuset. 
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Håndbold:  

En fantastisk årsberetning med beskrivelse af de enkelte spillere kan læses i blad 2/2019.  
Kontingent opkræves nu via Conventus med automatisk opkrævning. Prøver via facebook at skaffe nye spillere. 

Spiller ikke sommerturnering men deltager i weekend stævne i Fåborg; masser af kampe, god mad og hygge. 
Samtlige spillere deltog i juleafslutning i Orienthuset. 

Idrætsmærket:  

En rigtig fin sæson med dejligt vejr, 40 tilmeldte. 28 tog idrætsmærket der uddeltes ved afslutningsfesten, 
heraf et guld nr. 50 til Lilli Jørgensen. 

 
El-hockey og Powerchair Floorball: 

Anders Berenth modtog Kulturministeriets Parasportspris på 100.000 kr. ved DR's idrætsprisfest i Herning.  

Ved Rødovre kommunes foreningslederfest fik han endvidere prisen som "Årets Idrætsudøver". 
Vært for Super Cuppen i Rødovrehallen, efterfulgt af fest i Orienthuset betalt af Anders Berenth. 

Floorball landsholdsspillerne til kæmpestævne i Holland med masser af sportsgrene for handicappede. 
To medlemmer deltog i Royal Run i kørestol. Der kommer efterhånden flere piger end drenge i afdelingen. 

Søger fondsmidler til EM i 2020; budget på 306.000 kr. 
  

Svømning: 

Swim Week; gratis prøvetræning for voksne gik godt, der kom 6 nye svømmere.  
Konkurrenceholdet på træningslejr i Fjerritslev; tid til socialt samvær, bowling, besøg på dyrefarm og meget 

andet.  Var til LM i Ikast. 11 svømmere fra Orient deltog i svømning Christiansborg Rundt.  
Aquacamp var en kæmpesucces, dog for få deltagere. Konkurrenceafdelingen deltog i Sigma Speed i Blovstrød. 

Mangler trænere, masser af børn, men for få voksne, vandgymnastik mandag lukket. 

Kører fortsat med store ventelister på børneholdene. 95 svømmere deltog i juleafslutning. 
 
      /Kirsten Bertelsen 
 


