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Orients generalforsamling 2019 
 

Beretning fra Fodbold 
 

- Medlemmer og klubben 

I Orient fodbold har 2018 været fyldt med de mange aktiviteter i afdelingen, som efterhånden er 

blevet stolte traditioner. 

Med den vækst vi har haft de seneste år, står vi i fodboldafdelingen med mange udfordringer. 

Vi skal opbygge en helt ny struktur, som kommer til at tage tid, og vi ønsker at fastholde alle vores 
medlemmer uanset personlighed eller niveau. Dét i sig selv er svært og ikke uden udfordringer. 

Vi er hvert år i dialog med kommunen om forskellige muligheder, der kan styrke de faciliteter 
Orient benytter. Indtil nu er vi kommet med følgende forslag til kommunen:  
 

• Kunst på Islev skole,  

• Udvidelse af banen, så vi kan flytte banen frem og tilbage i sæsonen, så de udsatte 
områder kan få lidt ro.  

• Vores hjemmebane på sportspladsen er ikke i særlig god stand. Vi har i 2018 måtte tage 
den sportslige og økonomiske konsekvens at rykke vores 1.senior kampe ned på Rødovre 
Stadion (mere om det følger) 

I 2018 har vi mistet frivillige ledere, men der er også kommet mange nye ansigter til, og det tager 
tid at finde sig til rette som frivillig leder i Orient fodbold. Når en leder stopper, er det svært at 
have én klar til at træde ind, så vi er selvfølgelig altid sårbare i disse tilfælde. I år er vi kommet 
flot ud af udfordringerne, når de bærende kræfter har sagt stop. Her kommer der nye ansigter til, 
som er klar til at løfte opgaverne og det er utrolig dejligt, at så mange personer vil det bedste for 

de unge mennesker og medlemmer i Orient fodbold. 

Én af de helt store gevinster i år har været at fem af vores u15/16 piger valgte at gå ind i vores 
pige set up som hjælpetrænere. Pige-setuppet består af piger fra U6-U10. De små pigespillere har 
taget imod de store piger med åbne arme, og omvendt tager de store ansvar og virker som 
rollemodeller for de små. Så det er vi naturligvis stolte over og glade for. 

Ud af den blå luft kom et par gamle spillere tilbage til Orient Fodbold og pludselig havde vi et nyt 
U17 drengehold i ungdommen. Her har en af vores seniorspillere i efteråret stået i spidsen som 
træner.  

Det betyder meget for os, at de ældre spillere er rollemodeller for de yngre spillere, og det er 
noget vi håber at se meget mere af i fremtiden.  

 
- Aktiviteter 

I 2018 har vi igen haft en masse aktiviteter. 
Vores lille-tur til Kongelejren i foråret blev fyldt på rekordtid, og sikke et brag af en tur vi havde.  
Temaet var EM 1992, hvor børnene gennemgik alt det, man gør til en stor slutrunde med 
livelodtrækning fra Kongelejren, (hvor forældrene kunne følge med via de sociale medier) stor 
åbningsceremoni, til frokost en velfortjent fodboldmenu: ”Cocio og pølser”. Danmark sluttede helt 
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tilfældig af med at besejre Tyskland 2-0 ligesom den gang, og Danmark blev hyldet hele vejen op 
til lejren med sangen ”vi er røde, vi er hvide”.  

Virkelig et flot program, som udvalget bag turen havde tilrettelagt til de lidt over 100 medlemmer 

der deltog. 

Den store tur gik til Spanien, hvor over 70 deltog på turen og ligesom altid blev der trænet flere 
gange om dagen i sydens sol, spillet kampe mod udenlandske modstandere, og det sociale var 
selvfølgelig som altid i højsædet. Som vi siger i fodbold-afdelingen: Når vi kommer hjem fra disse 
ture, er vi en stor familie og sammenholdet bliver virkelig styrket. Det smitter også af, når man 
mødes i skolen og i klubben efterfølgende. 

I foråret har vi afholdt Pigeraketten, hvor alle piger i kommunen kunne komme ned og prøve 
fodbolden af helt uforpligtende. DBU og Orient frivillige stod klar til at tage imod nye ansigter til en 
sjov dag og en rumrejse. Fremmødet var super flot og det var en rigtig god pigedag i 
Fodboldafdelingen. 

I juni slutter vi altid traditionen tro sæsonen af med årets ungdomsafslutning, som de seneste år 
er blevet rettet til på grund af det stigende antal medlemmer, der deltager.  

I år havde vi præsentation af alle klubbens hold, hvor en konferencier præsenterede alle hold, 
mens de marcherede ind på banen med hver deres ballon, som efterfølgende blev sendt til 
himmelen. Dagen igennem var der opvisningskampe, hvor spillerne spillede kampe mod deres 
egne ledere, der havde en udfordring med enten bind for øjnene, stødbånd, bundne fødder eller 
lignende. Spillerne blev udrustet med vandballoner under kampene, som de med stor glæde smed 
efter deres trænere. Men det var ikke vand nok! På dagen havde vi lånt en fald-i-vand maskine, 
som man kender den fra Dyrehavsbakken, hvor hver leder blev skudt ned og fik en kølig dukkert til 
stor morskab for medlemmer og familier, der deltog. Til årsafslutningen havde vi selvfølgelig også 
uddeling af årskrus, samt årets spiller og fighter i alle årgange i ungdommen.  

I efteråret afviklede vi vores eftertragtede Børnehaveturnering, og ligesom altid var det en meget 
vellykket dag, hvor næsten 200 børnehavebørn piger som drenge havde en fest og en super fed 
dag med fodbold, og alle fik en medalje med hjem. 

Orient Cup indendørs og udendørs er blevet to arrangementer, som vi virkelig kan være stolte af. 
Til udendørs Cup’en deltager 120 hold på Islev skole en lørdag-søndag i en cup, hvor alle får 
medaljer med hjem, og ca. 850 fodbold-glade børn og deres forældre gæster vores hjemmebane, 
og har en fantastisk weekend i en flot ramme, som de efterhånden rutinerede frivillige er 
fantastiske til at skabe i fodboldafdelingen. 

Til indendørs Cup’en spiller vi ikke om medaljer, men store pokaler til vinderne. Her deltager 200 
hold og mere end 1200 fodboldspillere. Vi har nu afviklet 8 Orient cups inden- og udendørs, og vi 
har skabt et samarbejde blandt de frivillige, der gøre dagene sjove, problemfrie og fantastiske at 
være en del af. Jeg har den dybeste respekt for det arbejde og samarbejde, der bliver leveret i 

forbindelse med afviklingen af disse to aktiviteter. 

Flere tusinde mennesker deltager i disse cups som gæster, tilskuere, spillere osv. og vi modtager 
rigtig meget ros for afviklingen. Mange af vores medlemmer er selv i aktion, og en masse frivillige 

lægger tid og kræfter, så det kan lade sig gøre. 

Dette var blot et par af vores aktiviteter i 2018, hvor vi også har deltaget i sjov lørdag, voksenfest 

og meget andet. 
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• Voksenafdelingen  

I vores seniorafdeling sker der en masse ting, og truppen bliver bredere og bredere. Vi har i år 
måtte tage konsekvensen af den dårlige skolebane på Islev skole, og har derfor valgt at flyttet 
vores 1.senior kampe ned på Rødovre stadion. Det har betydet at vi økonomisk har mistet en stor 
indtægt i Hulen på Islev Skole, da vi normalt lægger begge vores seniorkampe lige efter hinanden 
i weekenderne på hjemmebane. Dermed kom der mange tilskuere, der nød godt at Hulens udvalg. 
Det er desværre ikke muligt mere, og det har desværre en konsekvens for fodboldafdelingen 
økonomi. Men til gengæld har 1.senior kvitteret med de bedre forhold, ved at slutte efteråret som 
nr. 2, og de er i den grad med i kampen om oprykning til serie 2.  

I foråret rykkede vores 2.senior flot op i serie 4, så vi ser virkelig frem til en lys fremtid for 
fodboldafdelingen seniorafdeling. 

 

• Tak til alle de frivillige 

Jeg vil gerne slutte af med at give alle de omkring 60 frivillige en kæmpe tak for deres indsats. Det 
er jer, der gør fodboldafdelingens virke muligt, og er med til at skabe nogle fantastiske oplevelser 
for vores børn og unge i klubben.  

Tak til jer og jeres familie for den store indsats, som alle vores medlemmer nyder godt af. 

/ Micki Strømlund, Formand Orient Fodbold 
 

   

 

  

 

 

 
 
 


