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Orients generalforsamling 2019 
 

Beretning fra Håndbold 
 
Hvad får man, hvis man samler 17 tilfældige mænd i en håndboldhal?  

Måske får man et håndboldhold, der spiller sig til verdensmestre for Danmark, men det kan også 
være at man får håndboldens svar på FC ZULU holdet. 

Hvad får man, hvis man samler 1 psykolog, 1 optiker, 1 bilmekaniker, 1 kameramand, 
1 politibetjent, 1 ejendomsmægler, 1 IT-konsulent, 2 IT supportere, 1 læge, 1 
forsikringsagent, 2 elektrikere, 1 grafiker, 1 graffiti renser, 1 servicetekniker og 1 der 
er ansat på Vestforbrændingen?  

Så får man Orients eneste håndboldhold: Oldboys Veteranerne. Et 17 mands vinderhold fyldt med 
godt humør, godt kammeratskab, socialt samvær, håndboldture til Tyskland, Byture i København, 
Stævner i Fåborg og ikke mindst rækkevinder i Håndbold Region Øst 2018. 

 

Holdet har 3 målmænd:  

• Den ene er optikeren, som med sin erfaring med synsprøver har blik for, hvor 
modstanderen vil placere det næste skud.  

• Den næste målmand er psykologen, der kan analysere sig til, hvor modstanderen har 
tænkt sig at placere sit skud. 

• Sidst er der målmanden, der er bilmekaniker og med fuld speed kommer på banen, når der 

trænger til at blive repareret lidt på resultatet. 

 

Og resten af holdet: 

• På fløjen er der IT-supporteren, der står afventende og klar til at træde til, når systemet 
ikke fungerer og der er brug for hjælp. 

• På en af backpladserne er IT supporteren, som med mere eller mindre held til stadighed 

afprøver nye styringssystemer. 

• IT-konsulenten står mest inde på stregen og forsøger at finde smuthuller i modstandernes 
organisering og forsvarssystem. 

• Forsikringsmanden har en høj selvrisiko og sætter ofte liv og lemmer på spil ude fra fløjen. 

• Graffiti renseren er ham der lægger taktikken. Efter kampen renser han luften ren for de 

skældsord, der er kommet i kampens hede (ofte fra ham selv). 

• Den ene elektriker er i den grad i stødet og bevæger sig på banen som en Durracel kanin, 
der er her og der og alle vegne. 

• Den anden elektriker har fået strømsvigt og har derfor fornyeligt meldt sig fra aktiv til 
passivt medlem. 

• Serviceteknikeren servicerer holdet ved at passe rigtig godt på bødekassen.  
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• Kameramanden opererer fra X til Y på fløj/back og har hele tiden øje for, når 
modstanderen filmer sig til diverse kendelser – og så er han god til at afslutte fra skæve 
vinkler. 

• Lægen opererer også, men det er mest når han er på arbejde. Fra sin back plads 
(ud)forsker han modstandernes forsvar for at finde det rette tidspunkt til at skære sig 
igennem til afslutning.  

• Medarbejderen fra Vestforbrændingen tager gerne skraldet for de andre og kommer ofte 
på banen, når det brænder på og der er brug for en til at score nogle mål. Det sker dog 
også for ham at han brænder! 

• Grafikeren er god til ikke at overtræde stregen, når han afslutter ude bagfra. 

• Politibetjenten er i forsvaret med til at holde modstanderne væk fra muren og nyder at 
være et sted, hvor det ikke er ham, der skal sørge for lov og orden. 

• Ejendomsmægleren passer i angrebet sin back og fløj og i forsvaret inviterer han i ny og 
næ modstanderne til åbent hus. 

Disse 17 fantastiske mænd mødes hver tirsdag i Rødovrehallen, hvor de nyder at trække 
stikket ud fra hverdagens ræs og være drengerøve sammen – på den gode måde 
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