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Orients generalforsamling 2019 
 

Beretning fra El-hockey og Powerchair Floorball 
 

 
2018 har været et vildt år både i El-hockey men nok mest i Powerchair Floorball. 
 
For El-hockey startede året 2018 faktisk godt – mange nye medlemmer var kommet til i 
slutningen af 2017. Så vi kunne faktisk lave 3 hold(1 hold i 1. division og 2 hold i 3. division).  
Men da vi så skulle til at starte op i turneringen blev vi ramt af mandefald både langtidssygdom og 
spiller som alligevel ikke ville gå til El-hockey. Vi kunne med nød og næppe til med et hold i 1. 
division og 1 hold i 3. division men lykkes med dispensation til at en af vores spiller på 1. holdet 
også spiller med i 3. division.  
Det var nødvendigt med denne dispensation da holdet i 3. division består af en del spiller med 
store fysiske udfordringer og ikke havde nogle som kunne kontrollere bolde og lave mål. Men vi fik 
det løs. 
 
Så kom den anden store udfordring – mangel på frivillige – faktisk var der kun mig og min søn 
Anders til at udfylde alle opgave som træner, dommer, holdleder, ”handimand” til småopgaver. 
Det var nok lige i overkanten af hvad vi kunne klare.  
Men som sendt fra himlen var der skifte af formandsposten i svømmeafdelingen og da Annette 
Højengaard nu var arbejdsløs frivillig -  ja så kom hun over til os i El-hockey. Hun er en fantastisk 
ildsjæl og gør et kæmpe arbejde som træner i El-hockey. Ligeså fik vi prikket et par forældre ud 
som holdleder og ”handimand” til vores træningsaftner.  
Så nu kører det bogstavlig talt bare på skinner igen.  
Vi har nu glade medlemmer/spiller og glade frivillige og en rolig aktivitetsformand. 
 
For Powerchair Floorball har det nok været det vildeste år nogen siden for vores spiller som 
også spiller på landsholdet. 
Orient Powerchair Floorball har 4 spiller som er landsholdsspiller. Og guder skal vide at de i mange 
år har trænet hårdt og kæmpet for Danmark. 
Og året 2018 var året hvor de kunne høste frugten af deres trænings indsats.  
 
Landsholdet i Powerchair Floorball deltog i VM i slutningen af september i Italien og havde en 
målsætning om at komme i semifinalen. 
 
VM gik over alt forventning – først slog de, de regerende Europa-og verdensmester i semifinale var 
dermed klar til VM finalen. Det var en utrolig tæt kamp og den ordinære kamp endte 1-1. Så var 
der forlænget spilletid med golden goal- den endte uafgjort 1-1. Så var der straffeslagsrunde hvor 
Danmark tabte med 1 mål, men sølvet var i hus. Og efter den værste skuffelse havde lagt sig var 
spillerne tilfredse med sølvet. 
 
Ved præmieoverrækkelsen blev der tillige uddelt div. hæder pokaler og her fik Orient’s spiller 
Anders Berenth udnævnt til vardens bedste spiller med håndholdt stav. 
 
Så VM var en succes for Landsholdet i Powerchair Floorball og de 4 Orient spiller. 
 
 
 



 2 

 
Men, men, det slutter ikke her. 
 
Den 5. januar var Anders Berenth nomineret til Kulturministerens parasportpris sammen med 2 
andre(Vejlekommune og Judo Danmark) ved sport 2018 på TV 2. 
Og minsandten om ikke Anders Berenth blev udråbt til vinder og modtog en check på 100.000,- kr. 
som han kvit og frit kan bruge på sin sportsgren.  
 
Oven i alt dette så har 2 af vores medlemmer i Powerchair floorball også haft deres optræden i en 
ny bog ”Livsmod og livsglæde på trods” af Anni Dunch hvor 9 forskellige personer beretter om 
deres liv på trods af sygdom og handicaps. Det er den gode fortælling om at man sagtens kan 
have et godt liv ”på trods” med mange positive oplevelser og gøremål som frivillig og i sporten.  
Orienthuset lagde rum til dagen for bogudgivelsen - en hyggelig dag.  
Og så fik jeg også prøvet at være med i arbejdet med at skabe en bog fra tanke til udgivelsen. 
Sjov og livsbekræftende oplevelse. 
 
/Dorte Berenth 


