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- Medlemmer og klubben 
 
Orient Fodbold har i 2019 igen haft masser af aktiviteter til glæde 
for medlemmerne. 
Sidste år fortalte jeg om, at Orient Fodbold står overfor en 
opbygning af en ny struktur, grundet den store vækst. Vi vidste 
derfor på forhånd, at fodboldudvalget og ungdomsudvalget ville 
få travlt i 2019, samt i de kommende år. Det skyldes den 
medlemsfremgang vi har, som kræver flere holdmøder og flere 
administrative opgaver. Der har været meget travlt i de to udvalg 
i 2019. Der er truffet mange beslutninger, også svære 
beslutninger, men vigtige beslutninger for afdelingen. Som udvalg 
skal man hele tiden se på de ting, der opstår i et perspektiv, hvor 
klubbens værdier tilgodeses, så vi i fremtiden har flest mulige 
medlemmer på alle hold. 
Som formand er jeg meget tilfreds med hvor langt Orient fodbold 
er nået på kort tid, og ligesom i 2019 bliver de næste år med 
fokus på fastholdelse og videre udvikling af klubbens flotte kurs. 
 
Jeg stiller tit mig selv spørgsmålet: 
”Hvis jeg var barn, ung eller voksen ville jeg så vælge Orient 
Fodbold og hvorfor?” 
 
- Aktiviteter 
Det yngste medlem i Orient Fodbold er 2,5 år. Jeg har selv været 
med til at starte smølfebold op for U3-U5 og udviklet setup’et. 
Casper, den ansvarlige træner for smølfebold, har formået at 
udvikle vores smølfebold endnu mere. Med hjælpetrænere fra 
ungdommens egne hold rammer de smølferne lige præcis i den 
rigtige højde. Jeg kan ikke se nogen bedre måde at starte sit 



fodboldliv på, end den start man får i Orient Fodbold, og det er 
der heldigvis mange, der synes! 
 
I sommers startede vi vores nye U6 hold op, og det betyder, at 
nye ledere bliver rekrutteret blandt forældrene, og så tager man 
de ældste på smølfeholdet og samler til et nyt hold i klubben. Det 
er ca. 30-40 børn. Dermed startede smølfeholdet forfra med de 
yngste, og i løbet af meget kort tid efter sommerferien var der 
igen fyldt på smølfeholdet med over 40 børn.  
  
Når man er en del af Orients børneafdeling, så venter der mange 
oplevelser, udover de oplevelser, man har på sit eget hold med 
træning, stævner og holdaktiviteter som f.eks. juleafslutning og 
fastlavnstræning, så har man også mulighed for at komme på 
Kongelejren ”Den lille Tur”. Over 100 medlemmer fra Orients 
børneafdeling deltager hvert år i en weekend med overnatning, 
discofest, god mad, fodbold og masser af sjove oplevelser, som 
bliver planlagt af en gruppe af lederne fra Orient Fodbold.  
I børneafdelingen får man også mulighed for to kæmpe 
hjemmebanestævner: Det ene på Islev Skole med over 120 
deltagende hold. Et breddestævne, hvor alle får medaljer, 
popcorn og en tur i flødebollemaskinen. Flere tusinde mennesker 
og over 850 fodboldspillere gæster vores hjemmebane den 
weekend. Når vi rammer vinter, rykker vi Orient Cup indendørs, 
og her gæster over 220 hold os. Der spilles her om store pokaler, 
scoringspræmier samt kåring af finalens spiller. Dette stævne er 
noget helt særligt med intensitet, spænding og stemning i hallen 
hele weekenden.  
 



I 2019 havde vi sågar også overskud til at arrangere en minicup 
kombineret med en pigecup (kun for piger), hvor næsten 80 hold 
kom på besøg. Udover disse store aktiviteter ynder Orient 
Fodbold også at afvikle mange DBU hjemmestævner til glæde for 
vores børneafdeling og hele klubben i løbet af hele året. 
 
I 2018 blev Orient samarbejdsklub med Brøndby IF. 
”Masterclass”-aftalen har sendt mange ledere på kurser, givet 
spillere i ungdommen mulighed for en æresrunde på stadion med 
tiljubling af tilskuere, og givet udvalgte spillere nogle ekstra 
træningspas, hvor ledere har fået rådgivning og læring til deres 
træningsmiljøer af højtuddannet trænere fra Masterclass. Aftalen 
er fortsat noget vi følger tæt og ønsker at lederne skal bruge 
endnu mere fremadrettet. I 2019 kom 3 Orient-spillere på DBU 
topcenter igennem dette samarbejde. Spillerne, som Brøndby har 
fulgt tæt, har indgået en aftale på et år, hvor de en gang om ugen 
træner i Brøndbys DBU topcenter og dermed kan dygtiggøre sig 
endnu mere, og samtidig fortsat spille i Orient, som de plejer.  
 
I Orient har vi også en årlig ”Carlos Tema Fest” som arrangeres af 
vores Mascot ”Carlos”, som tager imod børnene ved indgangen til 
festen. I 2019 havde Carlos arrangeret Hawaii fest i festsalen på 
Islev Skole. Festen er delt op i to: For de yngste og for de ældste. 
Her deltager over 100 medlemmer til et brag af en fest med sjove 
konkurrencer, og alt hvad der hører sig til.  
Når man går fra børneafdelingen til ungdomsafdelingen, venter 
der også spændende aktiviteter. ”Den Store Tur” er noget mange 
medlemmer ser frem til. I 2019 gik turen til Tyrkiet med ca. 90 
deltagere på turen. Denne tur handler igen om det sociale på 



tværs af holdene fra U11 til U19 og en masse fodbold. I 2019 var 
det endda med all-inclusive, så det var noget, der kunne bruges! 
Hvert år inden vi går på sommerferie, holder vi 
ungdomsafslutning, hvor der er aktiviteter på tværs af hele 
klubben, og hvor de små samarbejder med de store. Der uddeles 
årskrus, og der er kåring af årets spiller og årets fighter. En rigtig 
hyggelig tradition i Orient Fodbold. I 2019 deltog over 150 
medlemmer og rigtig meget familie mødte op og var med. 
 
Der er mange aktiviteter i Orient, og gennem hovedforeningens 
festudvalg har medlemmerne også mulighed for banko, 
juletræsfest og fastelavn.  
 

- Voksenafdelingen  

I voksenafdelingen var vores herresenior igen snublende tæt på 
oprykning i 2019, men missede den desværre. Den daværende 
træner valgte at stoppe i sommerferien, og en gammel kending, 
Casper Øberg, som har spillet i sin ungdom i Orient Fodbold, 
trådte til med en hjælpende hånd, indtil vi fandt den rette træner 
til vores seniorafdeling. Casper og seniorafdelingen havde et flot 
efteråret, og har derfor givet sig selv et flot udgangspunkt til det 
kommende forårsprogram. En ny træner, Tonny Brogaard, er 
trådt til, og der venter vores seniorafdeling et spændende 2020 
med overlevelse i række 4 og mulig oprykning til række 2. 
I den lidt ældre afdeling hos oldboys og oldgirls er der også 
aktivitet med kampe og træning for alle dem, der måtte have lyst 
til at være en del af det.  
 
 
 



- Tak til alle de frivillige 

Men hvem er det nu, der får alt dette til at kunne ske? 
Orient Fodbold har ca. 60 frivillige ledere og med 
fodboldudvalget ”FU” og ungdomsudvalget ”UU” i spidsen, så er 
alle disse personer hele fodboldafdelingens grundlag. Uden jer 
kunne vi ikke levere dette flotte stykke arbejde år efter år. Et så 
flot stykke arbejde, at vi igen i 2019 var med i opløbet om at blive 
DBUs bedste børneklub! Det taler vist for sig selv.  
 
Orient Fodbolds støtteforening har i 2019 givet mere tilskud til 
fodboldafdelingens ture end førhen. Det skyldes, at mange flere 
spillere end tidligere deltager. På den måde bliver 
omkostningerne større for den enkelte, og derfor er vi super 
glade for det kæmpe stykke arbejde, vores støtteforening leverer 
for vores medlemmer. Støtten i 2019 lød på hele 40.000 kr.   
Jeg vil derfor gerne slutte af med at sige tak til alle dem, der giver 
en hånd med i Orient Fodbold, og slutte, hvor jeg startede, med 
at svare på mit eget spørgsmål: Hvis jeg var barn, ung eller 
voksen i Rødovre Kommune, så er jeg slet ikke i tvivl om, at jeg 
ville vælge Orient fodbold.  
 
Micki Strømlund 
Formand for fodbold 
 


