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2007. 
 
Hovedforening: 

Orient har nu 1898 aktive samt 72 passive medlemmer.  
Sidste år blev der udsendt 942 fødselsdagskort, og der uddeltes 157 årskrus.  

Efter lang tids forberedelse løb festlighederne i anledning af Orients 75 års jubilæum af stabelen med 

Børneteater på Islev skole den 17. marts, Jubilæumsreception i Rødovrehallens Cafeteria den 5. maj og 
fødselsdagsfest i Rødovre Stadionhal d. 12. maj. Børneteateret var ingen succes, meget få børn mødte frem.  

Desværre var Rødovrehallen under reparation så de påtænkte sportsaktiviteter i hallen måtte opgives, men 
receptionen med 150 gæster forløb meget fint, og Orient fik masser af gaver i form af bolde, vin, blomster, 

10 stk. DGI kurser samt pengegaver i alt 13.350 kr.; overført til Arvins Mindefond og H. Hansens Mindelegat.  
Legater fra Arvins Mindefond blev d. 5. maj uddelt af borgmester Erik  Nielsen; 12 ansøgere fik hver 500 kr.  

300 medlemmer deltog i fødselsdagsfesten i Stadionhallen og den var en kæmpesucces, med middag, taler, 

sange, underholdning (Dronning Margrethe!), dans og til afslutning pølsevogn og festfyrværkeri. 
Formanden Jan Quaade blev på dagen udnævnt til æresmedlem. 

Holger Hansens Mindelegat blev overrakt til  hr. og fru Orient alias Asta og Frode Nykjær. 
Sidste års modtager Carsten Præst fik overrakt en erindring. 

Inden alle festlighederne blev der udgivet et meget flot jubilæumsfestskrift i 500 eksemplarer, indeholdende 

et bredt udsnit af Orients historie i ord og billeder forfattet af Asta og Frode Nykjær. 
TirsdagsTræf fortsætter i Orienthuset under ledelse af Flemming Sørensen med kortspil, kaffedrikning, sang 

samt om sommeren petanquespil.  
Daginstitutionschefs henvendelse til kommunen om brug af Orienthuset afvist, der ikke er ledig tid. 

 
Fodbold: 

Arbejdernes Landsbank skulle have nyt logo, så fodboldafdelingen fik 300 træningsdragter, 200 sportstasker, 

60 regnemaskiner og meget andet, der uddeltes i afdelingen og som gevinster ved Orientexpressens banko. 
Fodboldafdelingen var vært for en DBU Mikrofodboldskole  afholdt på Islev skole. 

De yngste fodboldspillere på tur til Kongelejren ved Ellinge Lyng; Orientexpressen finansierede.  
 

Gymnastik: 

Gymnastikafdelingen fik ros for flot opvisningsdag. Efter sæsonafslutning starter stavgang. 
Thomas fra selvforsvar blev igen i år dansk mester.  

 
Håndbold: 

Rødovrehallen åbnede efter næsten 1 års reparationsarbejde, så håndboldafdelingen kom endelig tilbage til 
deres hjemmebane, og der kom både nye damespillere og oldboys veteraner. 

 

Idrætsmærket: 
I 2007 blev der taget 45 idrætsmærker.  

13 politifolk fra Vestegnens politiidrætsforening gennemførte med hjælp fra Orients idrætsmærkedommere 
alle prøverne til Idrætsmærket på én dag.  

Asta Nykjær valgte efter 39 års virke som formand for Idrætsmærket at slutte.  

Stor tak til Asta og Frode fra Orients formand samt ikke mindst fra deltagerne på stadion. 
Leif Østergaard og Kirsten Bertelsen vil i fællesskab føre afdelingen videre.  

 
El-hockey og Kørestolsfloorball: 

El-hockey vandt DM for 5. år i træk; 4 nye pokaler opsat i Orienthuset. Jason Watt protektor for holdene. 

 
Svømning: 

Svømmeafdelingen afviklede i samarbejde med Dansk Svømmeunion Aqua-Camp i uge 28; 39 deltagere. 
Svømmere deltog i flere stævner, bl.a. Gentofte Open, Amager Cup, Frederiksberg Cup og Ølstykke Cup. 

Ved udgangen af 2007 og efter knap 10 år ophører Triatlon i Orient, idet der ikke kunne findes en afløser for 
Bo Jacobsen. Svømmeafdelingen vil fremover kun varetage svømning samt spinning i motionscentret. 

Der stiftes en ny klub Islev Triatlon. 
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2008. 
 

Hovedforening: 
Holger Hansens Mindelegat tildeltes Andreas F. Pedersen, næstformand og cheftræner i svømmeafdelingen.  

Ifølge regnskabet for 2007 løb jubilæumsfestlighederne op i mere end 300.000 kr., men de 270.000 kr. var 

opsparet til festen i tidligere år. 
I forbindelse med Orients fødselsdag, samt at vi har haft Orienthuset i 25 år,  blev der afholdt loppemarked 

og pengene herfra gik til vedligeholdelse af huset. 
Ved Rødovre kommunes lederfest overrakte Jan Quaade, efter indstilling fra FIR,  formanden for El-

hockeyafdelingen Dorte Berenth "Du gør en forskel!" - pris på 5.000 kr.; indstiftet af Dansk Idræts Forbund. 
Kommunens motionsløb, Motionsevent samt Sjov lørdag afholdes samlet. Elisabeth P. er Orients "tovholder". 

Tirsdagstræf stopper men petanque om sommeren fortsætter. 

Tom Jacobsen formand for svømmeafdelingen, samt Susanne Mounaix og Elisabeth Thynov fra fodbold 
deltager i Rødovre kommunes lederakademi, der består af 9 moduler og strækker sig over 6 måneder.  

Danni Busted fra el-hockey og Karsten Frøsted fra svømmeafdelingen deltager i en international 
lederuddannelse for unge mellem 18 - 25 år. 

Preben Christensen har påtaget sig at male Orienthuset indvendigt. 

 
Fodbold: 

Størstedelen af fodboldafdelingens juniorhold er sammen med ungdomsformanden gået til Avarta.  
Fodboldafdelingens tur i påsken gik til Celle med 100 deltagere. De yngste til Kongelejren en weekend. 

 
Gymnastik: 

På Orientdagen var der 700 tilskuere i Stadionhallen, 417 gymnaster var på gulvet. 

Gymnastikafdelingen har foreningens yngste og ældste medlem, henholdsvis 2 og 90 år. 
Selvforsvarsholdet har fået ny træner.  

 
Håndbold: 

Håndboldafdelingens årsberetning for 2007 var på vers, så de fremmødte på generalforsamlingen kunne 

synge med, et muntert initiativ af Lene Larsen. 
Håndboldafdelingens Oldboys/veteraner vandt deres pulje og rykker en række op. 

 
Idrætsmærket: 

I år blev det til 40 idrætsmærker. Orient er nr. 4 på Top 10 listen af foreninger med flest idrætsmærker.  
 

El-hockey og Kørestolsfloorball: 

Elhockey blev Danmarksmester for 6. gang i træk.  
Electric wheelchair hockey deltog i Berlin Cup, og flere af Orients spillere deltog i EM i Belgien. 

 
Svømning: 

DGIs Landsdelsmesterskab i svømning blev afholdt i Islevbadet. Svømmerne til LM i Ikast, hvor Orient vandt 

holdkap samt mange individuelle medaljer. Orient var vinder af vandsjovstævne i DGI-byen. 
Spinning kører nu som hold, 3 hold fyldt op og der er økonomi i aktiviteten. 

Tom Jacobsen formand for brugerstyrelsen i Islevbadet. 
130 børn og unge deltog i afslutningsstævne/klubmesterskab i Islevbadet. 

Emil Pedersen og Joakim Jacobsen kvalificerede sig til Danske Årgangsmesterskaber 2008; begge klarede sig 

rigtig godt. 
På grund af den store venteliste får svømmeafdelingen mere tid i Islevbadet i 2008/2009. 

Rigtig mange svømmere fik fine resultater ved stævner i Frederiksberg svømmehal og ved Hillerød Cup. 
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2009. 
 

Hovedafdelingen: 

Der oprettes intranet hvor alle Orients dokumenter er tilgængelige for bestyrelsen. 
På generalforsamlingen valgtes Lars Vegener til næstformand efter Poul Olesen, som ikke ønskede genvalg. 

Holger Hansen Mindelegat tildeltes Poul Olesen, som desuden fik overrakt gavekort samt blomster for hans 
virke som næstformand i Orient i 22 år. Formanden Jan Quaade blev hyldet for 25 års virke som formand 

med en erkendtlighed, samt blomster til fru Nina. 

Jan Quaade fik på Orientdagen af DGI Storkøbenhavns formand Jakob Bøgesvang, overrakt den 
nyindstiftede pris som "Årets forenings-ildsjæl" i DGI Storkøbenhavn. 

Modtaget 18.000 kr. fra den opløste forening "Tjørneparkens venner"; indsat på Arvins Mindefond. 
FIR afholder unglederkursus for aldersgruppen 13-19 år. 

Orienthuset er nu malet både indvendig og udvendig; kommunen betalte malingen. 
Der opsættes nyt køkken samt nye skabe på kontoret i Orienthuset, og der købes ny opvaskemaskine. 

DGI ledet seminar om flerstrenget forening afholdt 18. april. 

Idrætsrådet nedlagt og sagsbehandlingen vil fremover foregå i et udvidet Folkeoplysningsudvalg.  
Festudvalget stod som alle årene for fastelavnsfest med tøndeslagning i Orienthuset, fødselsdag den første 

lørdag i maj samt stort Bankospil på Islev skole i november.  
Til juletræsfesten kom der alt for få i år, skyldes muligvis at der ikke som før kunne købes billetter i kiosken. 

 

Fodbold: 
Hulen renoveret; "House warming" 9. maj. Modtaget 15.000 kr. fra Tuborgfonden til indretning. Gavekort på 

13.200 kr. fra onside.dk.; fik i den forbindelse besøg af Preben Elkjær. Seniorer og unge til Holland i påsken. 
Sæsonafslutning på Islev skole med 420 deltagere var en kæmpesucces; alle hold fik en taske med kamptøj 

sponseret af DK-boligsalg, værdi mindst 60.000 kr. 

Oprettet et ungdomsråd bestående af spillere fra hvert hold fra U13 til U18. 
 

Gymnastik: 
Førstehjælpskursus både i januar og september. 

Juniorholdet deltog i stævne i DGI byen. Orientdagen forløb flot, 326 gymnaster på gulvet.  
Som sædvanlig "laang" kø ved Orienthuset på dagen for indskrivning til børnenes sæsonstart. 

Herreholdet startet i den "nye stadionhal 2". Pt. indmeldt 506 gymnaster, og der forventes flere. 

 
Håndbold: 

Damehold har 15 spillere og oldboys/veteraner er startet op med 10 som forsøgsvis træner sammen med 
Rødovre håndboldklubs oldboys. Søger nye spillere til holdene, tilbyder gratis medlemskab året ud. 

 

Idrætsmærket: 
60 tilmeldte, tilbagegang. Fået webløsning; resultaterne indberettes elektronisk til DGI som udskriver 

prøveskemaerne. 37 idrætsmærker i 2009.  
 

El-hockey og Kørestolsfloorball: 
DM for 7. gang. Deltog i Berlin Cup samt Euro Cup; vandt bronze. 

Danni Busted og Anders Berenth verdens 3. bedste double par ved Challenge Cup i Kørestolshockey. 

 
Svømning: 

28 Orientsvømmere deltog i Landsmesterskabet i Ikast; vandt 16 guld-, 9 sølv- og 7 bronzemedaljer.  
Afholdt "svøm langt stævne" med efterfølgende overnatning i Orienthuset. Karsten Frøstrup overtager 

cheftrænerposten i svømmeafdelingen efter Andreas Petersen som ønsker at stoppe ved sæsonafslutningen. 

Uddannet 7 nye instruktører, og 5 mere i næste sæson.  
Aquacamp med 50 børn afholdt i uge 32, i Islevbadet om formiddagen og i Orienthuset om eftermiddagen.  

Tilmeldt 420 svømmere ved sæsonstart, heraf 130 nye medlemmer; 50 på venteliste. 
14 svømmere deltog i Sydkyst Cup i Ishøj, fandt ud af at svømme på langbane er hårdere end på kortbane. 
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2010. 
 

Hovedforeningen: 
Orients aktiviteter får en fælles regnskabsskabelon. Bestyrelsen besluttet at stoppe med den fælles 

brochure, da de relevante oplysninger findes på hjemmesiden. Fortsætter med den store fællesannonce. 

Fodboldafdelingens Ungdomsråd modtog Holger Hansens Mindelegat der var forhøjet til 5.000 kr. til de 
unges videre arbejde. Poul Olesen modtog en erindringsgave. Jesper Quaade fik et gavekort til Rødovre 

Centrum for det store arbejde med Orients hjemmeside, og deltager fremover i Orients bestyrelsesmøder. 
Miniseminar ledet af DGI aflyst p.g.a. for få tilmeldinger. 

Der opsættes lydisolerende loftsplader i det store rum i Orienthuset. 
Redaktør af Orientbladet siden 1987 Frode Nykjær takkede af med blad nr. 3.  

Ny redaktør er heldigvis fundet idet Dorthe Quaade har indvilget i at påtage sig opgaven.  

Efter indgående drøftelser i bestyrelsen er der nu udarbejdet regler om billeder i Orientbladet.  
Rødovre kommune reducerer foreningstilskud i både 2011 og 2012, så Orient får ca. 50.000 kr. mindre og 

aktiviteterne skal derfor opjustere kontingent.  
Fremover skal instruktører der arbejder mere end 8 tm. ugentlig have ansættelseskontrakt. 

Der kommer billeder af aktivitetsformændene på hjemmesiden.  

Atter  i år for få til juletræsfesten, underholdning af Magisk Cirkel var alt for dårlig, klaget over dem, og 
Knasterne bør nok udskiftes, så der er ikke truffet ny aftale. 

13. december 2010 afgik Frode Nykjær Larsen ved døden. Hans idealistiske arbejde i Orient strækker sig 
over mere end 50 år, indbegrebet af en frivillig leder, et kæmpe kapitel i Orients historie er slut.   
 

Fodbold: 

Overtaget et helt oldboyshold fra en anden klub, og flere udmeldte seniorspillere er vendt tilbage. 

Med DGI konsulenter som tovholdere afholdtes workshop omkring indkøb, planlægning af træning m.v. 
Virkelig alvorligt indbrud i Hulen, skader for mere end 18.000 kr.; forsikringen dækker. Der kommer ny 

alarm i Hulen med rumfølere. 
87 ungdomsspillerne til Tjekkiet i påsken, og 61 af de mindste til Kappel skole.  

Der oprettes et sponsorudvalg, og der er allerede sponseret træningsdragter fra Nordea. 
Naboer til fodboldbanen noget utilfredse over støj fra banen; trommen må kun bruges ved scoringer. 

Ungdomsrådet arranger en masse klubaftner med spisning, spil på playstation, mulighed for lektiehjælp, og 

sluttede året med et rigtig flot aftenarrangement. 
Ungdomskonsulent fra SBU på besøg, var dybt imponeret over Orients resultater; ungdomsrådets ældste  

inviteret ind i SBU for at fortælle om arbejdet. 
 

Gymnastik: 
Skuffende tilmelding til gymnastikinstruktørmøde. 2 hold deltog i forårsstævnet.  

Bortset fra nogle urolige elementer fra Boldklubben der mødte op på gymnastikdagen gik alt fint. 

To formiddagshold fortsætter gymnastikken i april. Sommergymnastik med to pigehold, 30 i alt. 
Stavgang startet med  17 deltagere. Udsendt 530 gymnastikprogrammer.  

Indmeldt 292 børn på holdene, og 38 kom på venteliste, som hurtigt blev tømt, da man fik mere tid på Islev 
skole. Dameholdet på Tinderhøj skole lukket p.g.a. instruktørs sygdom. Afholdt førstehjælpskursus i 

Orienthuset. Problemer med adgangsforholdene på Tinderhøj skole skal løses i kommunen. 
 

Håndbold: 

Nyt kamptøj til dameholdet. Damerne til stævne i Kirke Hyllinge. Ved sæsonstart mødte 8 nye damespillere, 
men desværre mangler der en træner. 

Herrerne tilbage til Rødovrehallen og der er kommet spillere fra Rødovre håndboldklub. Samarbejdet om 
holdfællesskab med Orient blev af Håndboldklubben nævnt i positive vendinger i Rødovre Avis. 
 

Idrætsmærket: 

Svag start p.g.a. kulde, men senere stabiliseredes deltagerantallet. Der blev taget 39 idrætsmærker. 

El-hockey og Kørestolsfloorball: 
Flere træningsaftner aflyst da der var for koldt i hallen, men klimaanlæg er nu lavet.  

Landskamp mod Holland på Musholm Feriecenter. Danmarksmester for 8. gang; fejret med champagne.  
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Kørestolshockey til Berlin Cup og "Just Win" i Prag; vandt begge steder. Anders Berenth valgt til årets spiller.  
Orient vært ved 2 landsholdssamlinger i Rødovrehallen. 3 spillere deltog i Challenge Cup i Holland. 

7 Orientspilledere deltog i VM i Italien, hvor Danmark nu er nr. 6. 
 

 

Svømning: 
Der sker frafald  i forbindelse med betaling af 2. rate kontingent, så fra næste sæson overgår man til helårlig 

kontingentbetaling, og rabat hvis man går på to hold droppes. 
Orient vært ved landsdelmesterskabet, svømmerne fra Orient leverede en pragtpræstation, vandt 35 guld, 

16 sølv og 6 bronzemedaljer ud af 66 starter. 3 svømmere deltog i regionsmesterskabet i Korsør, og Joakim 
Jakobsen vandt sølv. Deltog i Landsmesterskab i Ikast, hvor Orient vandt flere medaljer.  

 

Aquacamp med 60 børn. Alle hold fyldt op ved sæsonstart, 2 ekstra hold oprettet og man forsøger at sætte 
flere børn på nogle af holdene. 16 instruktører bestod bassinprøven, og DGI instruktøren særdeles tilfreds 

med den måde Orient arrangerer prøverne.  
Tom Jakobsen ønsker at stoppe som formand, men p.g.a. manglende emner til posten samt sygdom i 

svømmeudvalget, fortsætter han i samarbejde med Carsten Præst. 

 
 

2011. 
 
Hovedforeningen: 

Der bygges en daginstitution på hockeybanen bag Orienthuset; parkeringspladser 10 stk. placeres på 

modsat side af Orienthuset. Pladsen bag huset indhegnes og flagstangen flyttes. Teknisk forvaltning skal 
bruge pladsen foran huset midlertidigt til skurvogne.   

Fremover skal der låses i Orienthuset når der holdes møder idet en tyv gik ind under svømmeafdelingens 
møde. Han blev indhentet, væltet af cyklen, og frataget det han stjal. Der monteres dørklokke. 

Svømmeafdelingen fik ny formand Annette Højengaard. 

På generalforsamlingen oplyste formanden at der nu er 1697 medlemmer, heraf 1005 tilskudsberettigede. 
I  2010 udsendtes 1001 fødselsdagskort, og siden Svend Petersen for 10 år siden overtog kartoteket har han 

sendt 10.202 kort. Regnskabet for 2010 rundede for første gang i Orients historie 2 mio. kroner.   
Leif Østergaard fra Idrætsmærkeafdelingen fik Holger Hansens Mindelegat, og fodboldafdelingens 

ungdomsråd en erindringsgave. Rigtig mange til  fastelavnsfesten. 
Fremover vil det nyeste Orientblad kunne downloades ca.14 dage efter at det udkommer. 

Økonomien i 2011 flot, så aktiviteterne fik ekstra penge til køb af udstyr. 

Bestyrelsesmedlemmer der ikke har arbejdsgiverbetalt internetforbindelse får dækket udgiften med  1500 kr. 
En fantastisk julefest i år, hyrede nisse udefra og fik masser af ros fra deltagerne. 

 
Fodbold: 

Har afholdt workshop med efterfølgende middag. I påskeugen drog de unge til Prag 88 deltagere. 66 små 

spillere til Kongelejren en weekend i maj. Da turen var på Orients fødselsdag leverede foreningen 8 
lagkager.  Orientexpressen støttede turene med 30.000 kr. Fået aftale med Garmin der leverer tøj til alle 

børneholdene. Hulen renoveres, og pigerne har "endelig" fået et lyserødt toilet. Old boys er startet med at 
spille billard. 

Store problemer med ubrugelige baner på Islev skole. Flot sæson, flere førstepladser og en 
Sjællandsmester. 

Holdt et brag af en julefrokost.  

 
Gymnastik: 

Orientdagen gik fint, 750 tilskuere samt 325 gymnaster. Sommerhold for juniorpiger på Islev skole. 
Fin sommer med stavgang. Trykt 750 brochurer.  

184 voksengymnaster og 300 børn tilmeldt, 50 børn på venteliste. Fået et stort drengehold på 20. 

100 børn til springøvelser i Rødovrehallen, stor succes.  
Arrangerede i samarbejde med Rødovre kommune gåtur på Vestvolden  mellem jul og nytår. 
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Håndbold: 
Begge hold har fået nyt spillertøj. Oldboys/veteraner vundet deres række. Damerne er nr. 1.  

Medlemsmøde med fest, 21 spillere mødte op og der uddeltes medaljer til puljevinderne. 

Damerne har fundet træner. Ny tilgang af spillere på både dame- og herresiden. 
Oldboys rykker en række op efter jul, har vundet alle kampe. 

 
Idrætsmærket: 

Atter i år en "kold" start, resten af sommeren fin, men den sidste aften regnvejr, så medlemsmødet måtte 
flyttes ind i klublokalet. 40 idrætsmærker blev det til. 

 

El-hockey og Kørestolsfloorball: 
Dorte Behrendt inviteret til Sport 2010 i Herning, hvor de frivillige ledere blev hædret. 

Til turnering i Barcelona. Kørestolshockey til Champions Cup i Tyskland.  
Deltaget i flere turneringer bl.a. i Flensborg samt  Challenge Cup; vundet flere pokaler. 

 

Svømning: 
Orient var vært ved Landsdelsmesterskabet, vandt 40 medaljer. 15 svømmere gik videre til Landsmesterskab 

i Ikast; 7 guld, 4 sølv og 4 bronzemedaljer. 
Islevbadet er nu et foreningsbad. De andre foreninger i Islevbadet var samlet for at lave fordeling uden at 

Orient var med. Har bedt om tider som Orient tidligere har haft, men Orient søger kommunen om de 
sædvanlige tider, idet man har 75 på ventelisten.  

Orient fik ikke voksenmotionshold, en ny forening fik tiden, men Orient stiller ikke med livredder for dem!  

Alt var klar til onlinetilmelding, men måtte opgives idet det viste sig at folkene bag foreningspakken ikke 
magtede opgaven; Orient gjorde dem ansvarlige for de udgifter foreningen havde, men uden held. 

Der opsættes en planche i hallen med billeder af trænerne. Mangler cheftræner.  
Vandt 2 medaljer ved Frederiksberg Cup. Til adventsstævne i Glostrup; vandt medaljer. 

Tidtagerkursus med 13 deltagere, samt bassinprøver og førstehjælpskursus.   

 
 

2012. 
 
Hovedforening: 

Alle aktiviteterne fik ekstraordinært tilskud så de kunne fejre Orients 80 års fødselsdag i 2012. 
Meget flot jubilæumsnummer af Orientbladet, hvor alle aktiviteterne bidrog med stof. 

Susanne Fotel Christensen ny festudvalgsformand, efter Preben (farmand) der længe har ønsket en afløser. 
Nye flotte stole i Orienthuset. Holger Hansens Mindelegat tildeltes kartoteksfører Svend Petersen og Leif 

Østergaard fra IM fik en erindringsgave. TRYG-fonden gav afslag på ansøgning om hjertestarter til 

Orienthuset; skal være offentlig tilgængelig. Forbrugsafregnet trådløst net i Orienthuset. Bordfodboldspil i 
Orienthuset. Der installeres alarm i Orienthuset og overvågning foretages af det kommunale vagtværn. 

Rødovre kommune sørger for ny flisebelægning omkring Orienthuset, samt forhøjet rampe ved skydedøren. 
Magisk Cirkel Danmark ønsker ikke mere at benytte Orienthuset.  

Ved fastelavnsfesten var der en meget dygtig tryllekunstner, udklædt som  Pjerrot. 

P.g.a. byggeriet på nabogrunden blev afholdelsen af Orients 80 års fødselsdag den 4. maj flyttet til 
Rødovrehallens cafeteria. Kommunalbestyrelse, fritidsforvaltningen og DGI var inviteret, B 77 mandskor 

underholdt og Hallen leverede maden. Borgmesteren overrakte 14 legatportioner fra Arvins Mindefond.  
Asta Nykjær der i 46 år har ydet et stort arbejde i Orients bestyrelse udnævntes til æresmedlem. 

Det blev en flot og minderig markering af Orients 80 års fødselsdag. 

Der indkøbes 9 I-pads samt en bærbar computer til bestyrelsesmedlemmerne. 
Pænt overskud i 2012 så aktiviteterne fik ekstra penge til indkøb af diverse materialer. 

 
Fodbold: 

Lederworkshop gik fantastisk og sluttede som sædvanlig af med fællesspisning. Købt nye jakker til trænere 
og holdledere for jubilæumspengene. Påsketuren gik i år til Vildbjerg, blev en stor succes. Tur til Møllelejren 

for de mindste. 40 piger startet på fodboldtræning, rekrutteret via "pigeraketten ". "Zommer Zumba" på 

Islev skole. Banen på Islev skole klar til kampe i efterårsturneringen. 1. holdet spiller nu i serie 2. 
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Flot julefrokost hvor alle mødte udklædt. 
 

Gymnastik: 

Jubilæumspengene brugt på instruktør/lederfest som gik rigtig godt. Springpiger og Team Beat til 
forårsopvisning i DGI-byen. På Orientdagen var der 425 gymnaster på gulvet, og rigtig mange tilskuere.  

Stor succes med gymnastikdag i Rødovrehallen, 100 deltagere. Nedgang i tilmeldingerne til børneholdene. 
 

Håndbold: 
2 damehold tilmeldt sommerturnering. Fest i Orienthuset med medlemsmøde. Til Kirke-Hyllinge med både et 

dame- og herrehold. Tilmeldt 2 damehold til vinterturnering, fundet en træner. Herrerne har fået flere nye 

unge spillere, og det lykkedes at efteranmelde dem i turnering. Der udleveres ikke kamptøj til de nye før 
kontingentet er betalt. Fået nyt kamptøj og bolde. 

Juleafslutning i Rødovrehallen med volleyball og efterfølgende smørrebrød, for jubilæumspengene. 
 

Idrætsmærket: 

64 tilmeldte i år; mange dyrker kun sommermotion. Afslutning i Orienthuset med fejring af Orients 80 års 
jubilæum, samt at Knud Dalsgaard fik idrætsmærket i guld nr.50, overrakt af en repræsentant for DGI. 

Der blev taget 37 idrætsmærker. For andet år i træk var Orients idrætsmærkedommere hjælpere ved OL-
dag for 76 børnehavebørn på Rødovre stadion 

 
El-hockey og Kørestolsfloorball: 

Danmarksmestre igen. Kørestolshockey var i Berlin, tævede alle de tyske hold. Deltager i Supercup, samt 

turnering i Flensborg. 7 Orientspillere deltog i EM i Finland. Jubilæumspengene går til en tur hos Maren og 
Tonny.  Kørestolshockey søger om optagelse som B-medlem i Dansk floorball Union. 

 
Svømning: 

Orient vært ved Landsdelsmesterskab og deltog i Landsmesterskab i Ikast. 

Islevbadet skal bundmales, sker i sommerferien, så aquacamp aflyses. 80 års fødselsdagen blev holdt på 
Tinderhøj skole; på trods af dårligt vejr gik det fint. Fin opstart på den nye sæson, men 60 børn på 

venteliste. 
4 svømmere fra Master-holdet deltog i Christiansborg Rundt, Danmarks største åben-vand stævne. 

Til stævne i Glostrup og Køge. Købt en del nyt udstyr. Fra 2013 forlænges svømmesæsonnen  med 1 

måned. Da svømmeafdelingens medlemssystem lukkes ned fra årsskiftet er Carsten Præst og Jesper Quaade 
i fuld gang med at finde nyt, bliver sikkert Conventus. 

 
 

2013. 
 
Hovedforening: 

Næstformand Lars Vegener ønskede ikke genvalg, men Lene Hummelgaard valgtes til posten.  
Indtil håndboldafdelingen finder ny formand varetager hun også disse opgaver.  

Holger Hansens Mindelegat tildeltes Susanne Mounaix fra fodboldafdelingen, og sidste års modtager Svend 

Petersen fik en erindring. 
Sponsoraftale med tandlægeklinik 10.000 kr., Rødovre Lokal Nyt 5.000 kr. og Cafe Palermo 5.000 kr. bruges 

til kamptøj til fodboldbørn. 
Besluttet at bestyrelsesmedlemmerne fremover får et honorar på 5.000 kr. årligt; skal dække alle udgifter til 

netadgang, transport, telefon m.m., udbetaling skal være afhængig af regnskabets udseende hvert år.  

Et udvalg fra gymnastik, fodbold og svømning ser på nye krus/glas. 
Asta Nykjær meddelte at hun stopper som kasserer ved generalforsamlingen i 2015.  Orient vil i den 

forbindelse finde nyt regnskabssystem, og vil  bede DGI komme ud og vise den del af Conventus.  
Mange deltagere ved fastelavnsfesten, fin fødselsdag med morgenkaffe, et rigtig flot bankospil med masser 

af sponsorpræmier. Ved juletræsfesten meldte "Spralle" p.g.a. tv-optagelse fra; fandt anden underholdning.   

 
Fodbold: 

Problemer med at komme på kunststofbanerne, Avarta forsøger at overtage Orients tildelte baner. 
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Afholdt workshop med 40 deltagere, alle enige i at Orient ikke er en eliteforening, så alle uanset talent 
kommer til at spille kamp. Trænere og holdledere får hjælp af sportschef samt holdlederchef.  

Fodboldturen gik til Vildbjerg. U-16 pigerne spillede om Sjællandsmesterskabet, tabte finalen. 

Sælger stadepladser til loppemarked på Islev Torv. Stor ungdomsafslutning med Burhan G. 
Afholdt "Kom ud af Pomfritten - brug bolden", arrangement for børn/unge med deltagelse af DBU. 

Børnehavefodboldstævne på en hverdag, 204 børn deltog; gav 25 nye små fodboldspillere. 
Serie 2 holdet klarer sig suverænt. 

Julefrokost hvor alle mødte op i sommerdress, fik "sommerdrinks" og sommermad, alt gik fint. 
 

Gymnastik: 

Orientdagen gik som sædvanlig rigtig fint. 
Atter i år er Orient i samarbejde med Rødovre kommune medarrangør af "Motion for alle løbet".  

250 børn indmeldt ved sæsonstart, enkelte hold fyldt op, men god plads på drenge- og juniorhold. 
I alt 496 indmeldte i gymnastikafdelingen. Arbejdet med nyt tag på Stadionhal 1 var ikke færdigt til 

sæsonstart, så dameholdene måtte samles, og træne efter mændene i hal 2 indtil efterårsferien.  

86 børn og mange instruktører til stævne i Rødovrehallen med masser af leg, gymnastik og spring. 
28 springpiger overnatter i Orienthuset, voksenansvarlig tilstede. 

 
Håndbold: 

Håndboldfest i april med medlemsmøde. Deltog i Kirke Hyllinge stævnet. Overgår til online betaling via 
Conventus. Dameseniorhold og oldboys/veteraner tilmeldt turnering. 

Ved den fælles juleafslutning med volleyball, håndbold og smørrebrød i sportscafeen blev den nye 

håndboldformand Nadia Blom præsenteret. Fik ekstra penge til indkøb af bolde. 
        

Idrætsmærket: 
En fantastisk dejlig sommer med fin tilslutning på stadion, sidste aften medlemsmøde med 39 deltagere.  

I 2013 blev der taget 34 idrætsmærker. 

Igen i år var Orients dommere hjælpere ved idrætsdagen for Børnehuset Carlsro.   
 

El-hockey og Kørestolsfloorball: 
Danmarksmester for tiende gang. Kørestolsfloorball til International turnering i Holland. 

El-hockey har nogen tilbagegang. 

 
Svømning: 

Afholdt landsdelsmesterskab i Islevbadet, og 23 Orientere deltaget i Landsmesterskab i Ikast. 
Ved svøm langt svømmede en enkelt 15 km. og flere svømmede 10 km. 

Mastersvømmerne træner hårdt ved Amager Strandpark, så de er klar til åbent-vand stævnet på  
2 km. "Christiansborg Rundt". Tilmelding via Conventus gik næsten smertefrit. 

Deltog i Frederiksberg Cup og vandt flere medaljer. Jule-svømme-fest i Islevbadet, stor succes. 

Svømmerne sælger julelodder, penge skal bruges til træningstur. 
 

 

2014. 
 

Hovedforening: 
Nadia Blom blev budt velkommen i bestyrelsen. 

På generalforsamlingen blev Jan Quaades 30 års jubilæum som formand markeret med en meget fin tale af 

næstformand Lene Hummelgaard; med udgangspunkt i alfabetet omsatte hun hvert bogstav til en 
beskrivelse. Vedtægtsændring om medlemskab, kontingent og eksklusion blev gennemgået af formanden; 

vedtaget. 
Holger Hansens Mindelegat tildeltes Lars Vegener for hans enorme engagement i Orient gennem adskillige 

år. 
Susanne Mounaix fik en erindringsgave. Den nye håndboldformand Nadia Blom blev præsenteret.  

Peter Rysz stiller op som kandidat til kasserer jobbet i Orient. Er i gang med at implementere det nye 

regnskabssystem Conventus. Fra oktober deltog Peter Rysz i bestyrelsesmøderne som gæst. 
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Nyt komfur i Orienthuset, og lys ved cykelstativerne. 
På foreningslederfesten blev Elisabeth og Svend Petersen kåret som Årets idrætsledere i Rødovre 2014.  

Orient er repræsenteret i brugerbestyrelserne med John Kaspersen for de grønne anlæg, Lene 

Hummelgaard i Rødovrehallen, og Annette Højengaard for Islevbadet. 
Orient har ikke kunnet konstatere tilbagegang i børns idrætsaktivitet grundet skolereformen. 

Orients fødselsdagsdag blev i år fejret med frokost lørdag den 3. maj. 
Fuldt hus til julefesten med både Luciakor og "Spralle". Bestyrelsen m.fl. fik sweatshirts. 

Orientbladet fik helt nyt layout, skifter farver for hvert nummer, og bladet roses. 
Fra nytår skifter Orient til Danske Bank, en foreningskonto hvor bestyrelsesmedlemmerne får Master Card. 

 

Fodbold: 
Igen i år en komplet ubrugelig fodboldbane på Islev skole;  

39 ungdomsspillere var på træningslejr i Tyrkiet, dejligt vejr, fint hotel, flotte træningsfaciliteter, vask af 
træningstøj og kamptøj; absolut et luksustræningsophold, hvor der også var tid til at dyrke kammeratskabet. 

107 fodboldbørn og forældre på Kongelejren, det maximale der er plads til. 

For tredje år i træk arrangerede Orient børnehaveturnering på Islev skole; 204 børn varmede op til dagens 
kampe sammen med "Fætter BR". Afholdt Orient Cup med succes, gav overskud på 10.000 kr.  Flere nye 

hold, pigehold, damesenior, oldgirls og oldboys. U 7 drenge og piger løb 60.000 kr. ind til kræftramte børn. 
Orient spillede finalekamp i Rødovre Cup. Fik mobile pay i Hulen. 

 
Gymnastik: 

Afholdt "Julefrokost" med 22 ledere. Springpigerne holdt træningsweekend på Tinderhøj skole, hvor de 

øvede opvisning til forårsstævnet i DGI-byen, og derefter hyggede sig og overnattede i Orienthuset. 
På Orientdagen var 15 hold på gulvet og 700 tilskuere. Orient medarrangør af Befæstningsløbet på Volden. 

En lille tilbagegang for børneholdene i år. 20 personer fra sundhedscentret på besøg i Stadionhallen. 
Oprettet et nyt hold i Stadionhallen "Gymnastik ved Stole" med Susanne Hansen som instruktør.  

 

Håndbold:  
Fest for damespillerne. Dame senior vinder deres kampe. Dameholdet har fået nyt spillertøj. 

 
Idrætsmærket: 

Overgik til onlinebetaling fra sæsonstart. Arbejdet med renovering af stadion blev igangsat midt i juni 

måned, så træningen resten af sommeren blev flyttet til græsplænen bag hal 1. Forsøgte at få nogle af 
prøverne afviklet  før stadion lukkede, men resten måtte klares dels på græsplænen og på en del af 

fodboldbanen.  
En noget turbulent sæson, men det blev til 35 idrætsmærker. 

Sluttede af  i Orienthuset, hvor mærker og årskrus blev overrakt af Orients hovedformand Jan Quaade.  
Leif Østergaard fik idrætsmærke nr. 50 i 14 karat guld overrakt af Susanne Jensen, formand for DGI Motion.  

 

El-hockey og Kørestolsfloorball: 
El-hockey holdet deltog i Malmø Open, stort sportsevent. 5 Orientspillere udtaget til Landsholdet der i august 

var til VM i München, hvor Danmark blev nr. 4.  El-hockeystole på Cirkus Summarum, en landsdækkende 
kampagne for at få flere spillere.  Fået nye medlemmer, og der startes et rent pigehold op.  

Stævne i Rødovrehallen gik fint, men dårlig/ingen betjening i cafeen for de 150 deltagere. 

Modtaget i alt 265.000 kr. fra diverse fonde til køb af nye stole m.m.  
Kørestolsfloorball til kæmpestævne i Gøteborg. 

 
Svømning: 

27 svømmere deltog i Landsmesterskabet i Ikast; vandt 10 medaljer. 25 svømmere på træningslejr i 
Ebeltoft. 

I "Svøm langt" ugen blev der svømmet 103 kilometer, men talent og konkurrenceholdet svømmede ikke, da    

badet blev lukket, forurenet!. 6 svømmere fra masterholdet deltog i Christiansborg Rundt; fik flotte 
resultater. 

Startet sæsonen op med 500 svømmere, 150 på ventelisten. 
Juleafslutningen med 200 tilmeldte var en kæmpesucces.  
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2015. 
 
Hovedafdelingen: 

På generalforsamlingen blev Peter Rysz valg som kasserer, Asta Nykjær havde for længst meddelt, at hun 
ønskede at stoppe. Formanden takkede Asta Nykjær for hendes mangeårige virke i Orients bestyrelse, heraf  

de sidste 24 år som kasserer. Der valgtes nye revisorer, Marianne Frisch og Ole Parbst, og revisorsuppleant 

Lisbeth Espensen. Formanden takkede Tove Olesen og Helen Hardenberg for deres tid som revisorer.  
Holger Hanens Mindelegat tildeltes Kirsten Bertelsen; sidste års modtager Lars Vegener fik senere en 

erindring.  
Fødselsdagen fejret med frokost; 10 legater fra Arvins mindefond uddelt. 

En ny og mere overskuelig hjemmeside blev introduceret. 
Billetter til juletræ sælges via Conventus. 

 

Fodbold: 
Afholdt den årlige workshop, med deltagelse af konsulent fra DBU, der lærte trænerne en masse. 

62 unge fodboldspillere var på træningslejr i Tyrkiet, samme fantastiske sted som sidste år, masser af 
træning og kampe og ikke mindst en styrkelse af fællesskabet blandt årgange. Turen blev økonomisk støttet 

af Nordea Fonden og DBU's Ungdomsfond. De yngste spillere var på Kongelejren, en rigtig hyggelig tur med 

96 deltagere. 
John Kaspersen ønskede at stoppe som aktivitetsformand og fodboldafdelingen har valgt Micki Strømlund 

som hans afløser; John fortsætter som kasserer i afdelingen. Fik sponsorgaver til Orient cuppen, 700 børn 
deltog. 

Børnehavestævnet gik også fint. Ungdomsafdelingen vokser enormt. 
Den nye kunststofbane ved Horshøjvej taget i brug, opfylder ikke de helt rigtige mål, men er OK til træning. 

  

Gymnastik: 
Opvisning gik rigtig fint, 14 hold deltog. I år skete tilmelding til holdene online, enkelte medlemmer havde 

nogle udfordringer med det nye system.  Holdstart på Islev skole blev forsinket; drengesalen skulle have nye 
vinduer. God tilslutning på de fleste børnehold, flere har venteliste. 

Springpigerne øvede masser af spring og rytmeserie; sluttede af med mad og overnatning i Orienthuset.  

Trods snestorm mødte 60-70 børn op i Rødovrehallen, prøvede nye redskaber og øvede masser af spring. 
 

Håndbold: 
Herrerne er blevet lidt flere; på tur til Flensborg for at se Bundesligakamp, finansieret af bødekassen! 

Begge hold vinder flere kampe. Har brug for flere spillere både på dame- og herresiden. 
Afholdt fest i Orienthuset, og deltaget i opvarmningsstævne i Herlev med efterfølgende spisning. 

Sluttede året af med bowling og spisning i World Cup Hallen. 

 
Idrætsmærket: 

Efter en "lille" forsinkelse på trekvart år blev de nye løbebaner på Elstedvej indviet i slutningen af maj. 
En mindre tilbagegang medlemsmæssigt skyldes måske den dårlige sommer. 

Der blev taget 29 idrætsmærker, resultaterne var flotte, skyldes muligvis de fine forhold på stadion. 

 
El-hockey og Kørestolsfloorball: 

Til stævne i Grøndalscentret med stor succes. Stævne i Rødovrehallen hvor alt fungerede; vandt bronze 
Floorball skal til Holland og Landsholdsspillerne til Italien. 

Vandt donation på 5.000 kr. på Grøn Koncert. 

 
Svømning: 

Deltog i Landsdelsstævne i Korsør, vandt 18 guld, 7 sølv og 7 bronzemedaljer. Ved Landsmesterskabet i 
Ikast blev der vundet 8 guld, 10 sølv og 5 bronzemedaljer, og alle deltagerne havde en rigtig fin tur.  

Ved "svøm langt" blev det til 186 km. , og det inden de store havde svømmet. 
21 svømmere på træningslejr i Ebeltoft, fik stort udbytte af de 5 dages motiverende træning, og 

kammeratskabet og hyggen var også i top. Sæsonafslutning med klubmesterskab. 

125 børn på venteliste ved sæsonstart. Juleafslutning i Islevbadet med masser af leg i vandet. 
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2016. 
 
Hovedafdelingen: 

John Kaspersen modtog Holger Hansens mindelegat. 
For de 14 års virke som fodboldformand modtog han en kurv, et gavekort samt en buket til fru Eva.  

Kirsten Bertelsen fik en erindringsgave, samt en kurv og et gavekort for 25 år som sekretær i Orient. 

Trine Ravn fra Idrætsforeningen Espelunden på besøg i Orient, ønsker med støtte fra dem, deres 
udviklingshæmmede børn gelejdet ind i andre foreninger.  

Meget fin  fødselsdag med mad fra Maren. På dagen uddeltes der 11 legatportioner fra Arvins mindefond. 
Nyt trykkeri til Orientbladet, LaserTryk. 

 
Fodbold: 

Donerede fodboldtøj til Skolen "Young for Change" i Ghana. 

Træningslejr i Tyrkiet, kun få afbud p.g.a. uro i landet, men de ledige pladser blev udnyttet af andre. 
131 af de mindste spillere på Kongelejren, maximalt antal, så lederne måtte sove på gulvet. 

Dameseniorerne vandt bronzemedaljer ved SM. Repareret Hulen.  
Robay Cup med 117 tilmeldte hold, heraf 21 hold fra Orient. Børnehaveturnering, benefit løb, diskofest for 

de unge, samt voksenfest. Løbet 80.000 kr. ind til Kræftens bekæmpelse, heraf får holdene ca. 20%. 

  
Gymnastik: 

En del aflysninger på Islev skole, skyldes manglende varme. 
Springpiger og Juniorpiger til Forårsstævne i Frederiksberg hallerne.  

Flot opvisning i Rødovre Stadionhal med 254 gymnaster på gulvet. 
Flere børn tilmeldt end sidste år, men færre voksne. 

 

Håndbold: 
Herrerne gik videre til slutspil i Helsinge Hallen. Flere af damerne skadet, så det er vanskeligt at stille hold. 

Herrer og damer træner sammen, da der er tilbagegang. 
Ved sæsonstart 10-12 herrespillere, men desværre mødte der kun 3 damer.   

 

Idrætsmærket: 
5 IM-dommere hjælpere ved skoleatletikstævne på Rødovre Stadion. 46 tilmeldte i år. 

Afslutning i Orienthuset med uddeling af 29 idrætsmærker; Sv.Aa.Eriksen modtog idrætsmærket i guld nr. 
50. 

Leif Østergaard stopper i udvalget og som instruktør, fortsætter som dommer. Henrik Østergaard tager over. 
 

El-hockey og Kørestolsfloorball: 

Til stævne i Odense samt på træningslejr på Musholm i Korsør.  
5 Orientere var med landsholdet i  Kørestolsfloorball i Italien i februar; forberedelse til EM i juli. 

Indgår samarbejdsaftale med Idrætsforeningen Espelunden.  
Trænere på kursus i træning af udviklingshæmmede idrætsudøvere.  

Startet "mini" el-hockey, 7 nye spillere 4-8 år på prøve. 

 
Svømning: 

Islevbadet skal renoveres og lukker fra 2. april 2016 til 2. januar 2017. Søger om haltid i Vestbadet. 
Til stævne i Korsør samt Brøndby Cup, fik 5 medaljer. Deltager i Landsmesterskab i Ikast. 

På træningslejr på Bornholm. Opvisnings- og klubmesterskab med pæn tilslutning.  

Har fået de ansøgte tider i Vestbadet, og starter med 125 svømmere fordelt på 3 dage. 
Der arrangeres weekendsamlinger for at fastholde instruktører og holdledere under Islevbadets lukning. 

Når Islevbadet genåbner skal Orient afgive plads til Svømmeklubben Vest. 
Værløse Cup, fik 2 medaljer, Hillerød Cup, ingen medaljer men masser af personlige rekorder..  

 
 

 

Kirsten E. Bertelsen  


