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Fodbold årsberetning 

 

Igen i dette års beretning er det umuligt at komme uden om Coronapandemien. Den seneste 

nedlukning har heldigvis i mindre grad haft konsekvenser for udendørs idrætsaktiviteter, men Corona 

har været en træls ”holdkammerat” som har påvirket aktiviteterne i fodboldafdelingen. 

 

For eksempel har vi måttet opgive vores stævner, vi har ikke afholdt børnehave-turnering, vi har 

ikke holdt åbent i hulen i forbindelse med kampe i samme omfang som vi plejer, og endelig har vi 

været tvunget til at aflyse julebanko og januar banko. 

 

Efter Corona nedlukning sidste år, var der desværre ret mange som stoppede med at spille fodbold. 

Medlemstallet er heldigvis steget hen over sommeren, og der er især kommet mange nye 

medlemmer børnefodbold. Der også flere indmeldt i aldersgruppen 25-39 år, som i stor grad er 

forældre der er trådt til som trænere og ledere. Det er lykkedes at genopbygge ledergrupperne på 

årgangene takket være ungdomsudvalget kæmpe arbejde. 

 

Ulla Petterson og Lasse Jørgensen er stoppet i ledelsesarbejdet, så af praktiske grunde har vi 

sammenlagt Fodboldudvalget og Ungdomsudvalget for at kunne koncentrere fokus på holdenes 

ledelsesteams. Der er kommet ret godt styr på holdene, så næste prioritering er fremtidig strategi. 

Som bekendt kom fodboldafdelingen med i Rødovre kommunes og DGI’s tilbud om at gennemgå et 

foreningsudviklingsprojekt. Vi er godt i gang med udviklingsprojektet, og der er bestemt perspektiver 

i det, og forventer at kunne afslutte inden forårssæsonen. 

 

I brugerbestyrelsen er vi klubber blevet enige om at forsøge at arbejde konstruktivt sammen, om at 

opnå forbedringer for fodboldsporten i Rødovre. Det vi indtil nu har arbejdet sammen om er: 

• Futsal indendørs fodbold. 
• Optimere udnyttelsen af de tre kunstbaner. 
• Ny fordeling af kunstbanetid, hvor både de yngste og motion får tid. 
• Ansøgning om kunstbane på Islev skole. 

Der er helt sikkert muligheder i samarbejdet, men også al mulig grund til at passe ikke at blive snydt.  

 

Med støttet af de andre klubber har vi ansøgning om kunstgræs på Islev skoles fodboldbane. 

Ansøgningen er til nogen af de midler der kommer indenfor 10 x 10 mil. Kr. rammen for fremtidige 

idrætsfaciliteter. Ansøgningen er blevet godkendt i kommunalbestyrelsen og det praktiske arbejde 

med myndighedsgodkendelse er i fuld gang. 

 

I december mistede vi desværre en af vores mest dedikerede trænere, og en af vores hovedkræfter 

i ungdomsudvalget. René Hein gik desværre pludselig bort. René vil blive savnet i klubben og vi vil 

mindes ham som en kæmpe aktiv og en fantastisk træner. Æret være Renés minde. 



Årets leder i Orient Fodbold blev John Kaspersen. Han burde nok have haft prisen for mange år 

siden, men han har altid selv haft forslag og gode argumenter for at en anden fortjente denne 

anerkendelse. John er også - som den allerførste - blevet udnævnt til æresmedlem af Orient Fodbold. 

Der er trænet en masse og spillet rigtig meget god fodbold. Det er de mange frivillige trænere og 

lederes fortjeneste, og de skal alle have en kæmpe tak for deres indsats. 

 

Medlemmerne i FU og UU skal også have en kæmpe tak for det hårdt for klubbens fremtid.  

 

Tage Vestergaard Olesen 

 

 

 

 


