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Ja, så er vi igen samlet til GIF Orient’s generalforsamling, syntes 
lige vi har siddet her. Nuvel er vi ikke mange som møder op, men 
jeg er da glad for I er her for at hører on hvad der rører sig i 
Orient’s El-hockey og Powerchair Floorball.                 
 
Der er ingen fra El-hockey og Powerchair Floorball i dag da, de er 
dels er til Malmø Open – et stor International sports event med 
deltagelse af mange forskellig handicap idrætsgrene fra hele 
Europa og dels gør reklame for deres sportsgrene på 
Experimentarium i Hellerup, hvor der hver weekend de næste par 
måneder frem tom. Maj viser alle former for handicapidræt. 
Et år er gået og jeg skal berette lidt om hvad der er sket i El-
hockey og Powerchair Floor i det forgangene år. 
 
Det er jo helt fantastisk at være aktivitetsformand for El-hockey 
og Powerchair Floorball i GIF Orient.  
 
At man uge efter uge mødes med glade og positive medlemmer 
som bare vil dyrke deres sport.  
Selvfølgelig er der udfordringer, men det er ikke det der fylder 
mest. Det er opgaver som oftest kan løses. 
 
Det der er drivkraften, er den taknemlighed de fleste viser mig, 
mine frivillige træner, holdleder og praktiske hjælpere til 
træningsaftnerne og ude til stævnerne.  
At vi vil bruge vores fritid på at give dem muligheder frem for 
begrænsninger – at vi kan finde ind til hvor de bedst kan yde på 
banen på trods af deres forskellige handicaps. 
Dette citat af svenske Carl Scharnberg siger det meget godt;  
”Ingen kan alt, men alle kan noget” 



Nogle overskrifter eller headlines som de unge kalder det over 
hvad året har budt på.  
 
 
El-hockey; 

- Nu er vi flere piger end drenge (eller unge mænd som de nu 

er), det er vist aldring sket i El-hockey-sporten at en klub har 

flere af hunkøn end hankøn.  

 

- Af en eller mærkelig grund tiltrækker vi nu unge på +25 og 

op efter og ikke som før børn. Men det er da helt OK – bare 

der er et tilbud om holdsport til de handicappede og at de 

kan være en del af et fællesskab – det er jo lige hvad Orient 

står for. 

 
- BPA Support (et hjælperbureau) er en sponsor vi har, som 

hvert år sender os 7.000, - Deres støtte har givet os 

mulighed for at indkøbe nye varme klubtrøjer   – varme fordi 

det er temmelig koldt i Rødovrehallen når man ikke lige kan 

løbe rundt og holde varmen. 

 

- Sådan rent sportsligt, ja så gør vi os mange erfaringer ude til 

stævnerne både i 1. division og 3. division og det er da også 

godt.                                              Vinder lidt og taber meget - 

men vi hygger os og har det sjovt når vi er til stævnerne. 

 

 

 



Powerchair Floorball; 
 

- Lever lidt sit stille liv i Rødovrehallen, da vi jo ikke er mange i 

den afdeling. Men dem der pt. er der, er igen udtaget til 

landsholdet som skal til EM i juni måned.  

 

- Og når der skal være store turneringer som EM og VM, ja så 

går jeg jo i gang med fondsansøgningerne, da det er 

temmelig dyrt at deltage for spillerne. De har jo ikke kun 

deres egne udgifter at betale – de skal også betale for deres 

personlige hjælpere. Kan f.eks. fortælle at det koster 920 

Euro/6.900,- kr. i deltagerbetaling pr. person. Så det betyder 

at hver spiller skal betale 13.800,- for dem selv og deres 

hjælper + rejseudgifterne. 

 

- D. 17. december kom så det første svar på ansøgning om 

støtte og det var fra Elsass Fonden – som har bevilliget os 

støtte på 126.400, - kr.  

 

- Faktisk møde jeg nogle folk fra Elsass Fonden her til 

formiddag i Experimentarium, hvor jeg fik en anledning til at 

takke dem personligt. Deri stand ud over fik jeg en aftale om 

at de kommer på besøg til vores træningsaftner både i El-

hockey og Powerchair Floorball. De vi rigtig gerne møde os 

og se om de på andre måder kan hjælpe os økonomisk.                                                                                               

 

 

- De har gennem tiden støtte os med rigtig mange penge. 



Tror at de gennem årene har støttet os med mere end en ½ 
million kroner.  
Så syntes at de fortjener et bifald!!! 

 
Lidt fremtid i 2020; 
 

- Jeg går lidt og pønser på at starte en ny sportsgren i kørestol 

op i Orient – nemlig kørestolsrugby i manuel kørestol. 

Kommer efter at vi har fået henvendelse fra dem om at 

komme til Orient. Der er lige nogle ting der skal falde på 

plads først. Kan vi få haltid i Rødovrehallen? Både El-hockey 

og Powerchair Floorball vil godt afgive lidt tid – men det må 

jeg tage op på det såkaldte ”pavemøde” / hvor man ”slås” 

om tiderne i Rødovre hallen. 

Men det kunne være godt for alle parter at få denne 

sportsgren startet her i 2020. Vi har brug for hinandens 

sportsgrene under samme tag. 

 

Så har jeg kun tilbage at sige tak jer for at hører på mig og 

tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i 2019 og ser frem 

til 2020 med de opgaver der nu engang måtte komme. 
 


