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GYMNASTIK-OG IDRÆTSFORENINGEN  

ORIENT ORIENT´s  HISTORIE. 

 
BOLDKLUBBEN "ORIENT". 
 
  Den 1. maj 1932 stiftedes Bold-
klubben Orient med generalfor-
samling den 6. september 1932, hvor 
der var 16 medlemmer tilstede. 
  Formanden Blickfeldt aflagde 
"Orient"s første beretning og nævnte 
bl. a., at der havde været tre klubber at 
dyste med i sommerens løb. 
  Foreningens første regnskab havde en 
indtægt på kr. 63,79 og en udgift på kr. 
61,12, hvilket gav et overskud på kr. 
2,67. 
  Kontingentet var sat til 50 øre for 
medlemmer over 14 år og 35 øre pr 
måned for medlemmer under 14 år. 
  Den 27. oktober 1932 var formanden 
hos forpagter Hansen, Islevhus, for at 
indhente tilbud på en bane. Banen var 
et græsareal på Ved Vandløbet (der 
hvor kommunens plads ligger i dag), 
og tilbuddet lød på kr. 40,-, hvilket var 
meget rimeligt. 
  Orient´s første love blev vedtaget af 
bestyrelsen på et møde den 7. marts 
1933, og foreningens formål var at 
dyrke fodbold og gymnastik. I lovens § 
6 anførtes: "Det er medlemmerne 
strengt forbudt at ryge i gymna-stiksal, 
på træningsplads eller i 
omklædningsværelse". 
  I midten af august 1933 havde 
Edvard Ditlevsen travlt på Vie-
mosevej 21 (hans private bopæl), hvor 
han tømrede og fik malet to 
fodboldmål. Da man ikke kunne låne 

nogle net, blev der indkøbt et sæt for 
kr. 35,-, for net skulle der være på en 
rigtig fodboldbane. Den efterføl-gende 
søndag blev banen kridtet op, og kl. 
13.00 åbnedes stævnet, der var besøgt 
at ca. 100 tilskuere. 
 På et medlemsmøde den 27. august 
1933 enedes man om at søge 
sognerådet om gymnastiksal for 
vinteren 1933/34, ligesom man på 
generalforsamlingen den 27. sep-
tember 1933 påtænkte at tage brydning 
på programmet. 
 I 1933 spillede Orient´s 1. juniores 20 
kampe med en målscore på 14 - 86. 
Trods den ringe målscore opnåede 
holdet dog 3 point i 15 turne-
ringskampe. 
 Det ses tydeligt i protokollen, at 
Orient var en nystartet forening med 
begyndervanskeligheder som at sam-le 
spillere. Uvenskab og skænderier både 
indbyrdes og med mod-spillerne 
gjorde heller ikke indsatsen særlig god. 
 Den 11. februar 1934 tildelte Rødovre 
kommune Orient et stykke jord til træ-
ningsbane. Banen var beliggende op til 
voldterrænet for enden af Årslevvej. 
 Efter at Orient nu havde fået egen 
bane, ønskede man at få hjem-
mekampe, men her kom spørgsmålet 
om forsikring og lagde sig hindrende i 
vejen. Det var jo dog kun en 
træningsbane Orient havde fået. I løbet 
af sommeren 1934 fik Orient dog en 
turneringsbane v/Slots-herrensvej 
(lige ved søen i parken bag stadion). 
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Efter således nu at have fået 
turneringsbane trængte forsik-
ringsspørgsmålet sig igen på, og nu 
godkendte medlemmerne forsik-
ringen. 
 Generalforsamlingerne blev som regel 
holdt i omklædningsrummet efter en 
træningsaften i gymnastik eller 
fodbold, for så var man nogenlunde 
sikker på, at der var flest mulige 
medlemmer tilstede. 
 Den 22 marts 1934 holdtes  der  
gymnastikafslutning på den sidste 
træningsaften i sæsonen. Afslut-ningen 
skete med "sørøverleg og tovtrækning 
!". 
 I foreningens første år tog man det 
ikke så nøje med generalfor-
samlingerne. Egentlig skulle disse 
afholdes hver vinter inden 15. februar, 
men i protokollen finder man en 
generalforsamlingsdato den 27. juni 
1934, hvor der drøftedes  oprettelse af 
motionshold i gymnastik samt et 
damehold. Endvidere ved-toges at 
søge kommunen om tilskud til et 
klubhus - og på general-forsamlingen 
den 5. september 1934 meddeltes det, 
at sognerådet havde bevilget klubben 
et klubhus veder-lagsfrit. Klubhuset 
var et gammelt hønsehus, som 
dengang hørte til villaen ved stadions 
hovedindgang (Villaen ligger der 
endnu). 
 Ved generalforsamlingen den 25. 
august 1935 oplystes, at der var ansøgt 
om gymnastiksal til bad-minton, og 
den 9. september samme år havde 
man fået tildelt bane to gange ugentlig. 
 I efteråret 1935 kom Orient´s 1. senior-
hold for første gang i turneringen. 

Holdet var oprettet i foråret 1935, men 
den første tid skulle bruges til 
træningskampe, indtil holdet blev 
tilmeldt tur-neringen. I denne 
turnering opnåedes 3 point i fire 
kampe. 
 Den 17. januar 1936 enedes 
bestyrelsen om at male klubhuset, som 
spillerne stadig kaldte "hønse-huset". 
For at spare på udgifterne udførte man 
selv malerarbejdet. 
 1936 var et uroligt år for bestyrelsen, 
idet man ikke kunne enes om 
tilmelding til turneringen. Alle 
tidligere turneringskampe var spillet 
gennem Nordre Birk Boldspil Union, 
men nu var den nye Sjællands Boldspil 
Union opstået, og derfor opstod der 
delte meninger om, hvor man skulle 
tilmelde sig. 
 Hvornår gymnastikken egentlig 
ophørte i boldklubben ses ikke anført i 
protokollerne, men på general-
forsamlingen i januar 1937 var der 
fremsat forslag om at tage 
gymnastikken op. Dette blev dog 
nedstemt, da man ikke ville falde Islev 
Gymnastikforening i ryggen. Et forslag 
om at oprette bordtennis blev ligeledes 
fremsat, men ikke yder-ligere uddybet. 
 På generalforsamlingen den 26. 
oktober 1937 blev det i forbindelse 
med det kommunale sportsanlæg 
nævnt, at der meget snart kunne være 
tale om at sammenlægge alle 
idrætsforeninger i Rødovre. Nærme-re 
blev ikke anført, men tanken om én 
stor idrætsforening i Rødovre var 
udkastet. 
 Sammenslutningstanken mellem 
Boldklubben  "Orient" og Islev Gym-
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nastikforening var nu fremme, og ved 
generalforsamlingen den 11. marts 
1938 fik bestyrelsen bemyn-digelse til 
at arbejde videre med en evt. 
sammenlægning for øje. 
 Som et kuriosum til bane-spørgsmålet, 
blev der på gene-ralforsamlingen den 
26. oktober 1938 anført: "Herefter 
omtalte han (formanden) 
banespørgsmålet. I sær-deleshed hvad 
plovfurerne angik !". 
 Den 27. februar 1939 indmeldte Ori-
ent´s badmintonspillere sig i Sjællands 
Badminton Forbund, og ved 
generalforsamlingen den 27. marts 
1939 oplystes, at holdet havde klart 
været det bedste af alle tilmeldte. 
 Ved et bestyrelsesmøde i november 
1940 fremsatte formanden forslag om 
en sammenslutning med Islev 
Gymnastikforening. Samtidig udar-
bejdedes et lovforslag til for-
handlingsgrundlag, og endelig ved-
toges det at indbyde Islev Gym-
nastikforening til et møde på Islevhus 
Kro den 30. november 1940. Dette 
møde var meget positivt, og hver 
forening ville arbejde videre på 
sammenslutningen. 
 På Orient´s ekstraordinære gene- 
ralforsamling i vinteren 1941 blev 
forslaget om sammenslutningen 
enstemmigt vedtaget, og der nedsattes 
et 3-mands udvalg til at bearbejde nye 
love sammen med 3 mand fra Islev 
Gymnastikforening. 
 

 
"MOTIONSKLUBBEN DE 
GAMLE DRENGE" 

 
Fredag den 14. oktober 1932 havde 
handelsgartner H. Arvin indbudt til et 
møde, for at drøfte oprettelsen af et 
motionshold (gymnastik) for Islev´s 
beboere. 20 havde tegnet sig for 
oprettelsen, og 12 mødte frem på 
mødet. 
 Der var enighed om at oprette holdet, 
og der blev nedsat en bestyrelse 
bestående af: 
 Formand H. Arvin 
 Kasserer H. Jørgensen 
 Sekretær L. Laursen 
 
 Starten på den første gymnastikaften 
blev sat til mandag den 31. oktober 
1932, og kontingentet fastsattes til kr. 
2,- pr. måned. Ligeledes fastsattes en 
aldersgrænse fra 30 år og opefter samt, 
at der ikke måtte være flere end 30 
deltagere på holdet. 
 Klubbens navn skulle være: "Motions-
klubben De Gamle Drenge"! 
 
ISLEV KVINDELIGE 
GYMNASTIKFORENING 
 
 Islev damer ville ikke stå tilbage for 
herrernes initiativ, og en uges tid 
senere samledes en række damer fra 
Islev og oprettede "Islev Kvindelige 
Gymnastikforening". 
 Reglerne for holdet var: at de skulle 
have mørke dragter, lange, mørke 
strømper og sorte spartasko. 
 Foreningens første bestyrelse bestod 
af: 
 Formand Fru Sofie Jensen 
 Kasserer Fru A. Laursen 
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 Sekretær Fru A. Ditlevsen 
 
 Tirsdag den 27. marts 1933 blev der 
hos Sofie Jensen, Islevbrovej afholdt et 
fællesmøde for "Motionsklubben De 
Gamle Drenge" og "Islev Kvin-delige 
Gymnastikforening", og man enedes 
om at gå sammen til en fælles 
gymnastikforening. 
 Starten for de to klubbers gymnastik 
var 1 herrehold og 2 damehold. 
 Foreningens første generalforsam-ling 
afholdtes den 23. april 1934 på Husum 
Møllekro. Ekstraordinær 
generalforsamling holdtes den 8. 
september 1934, hvor lovforslaget var 
lagt til afstemning. Lovene blev 
godkendt, og foreningen fik navnet: 
"Islev Gymnastikforening". 
 
 Den 7. februar var foreningens 
medlemstal anført i protokollen for 
første gang, nemlig 22 herrer og 32 
damer = i alt 54 medlemmer. 
 Ved bestyrelsesmødet den 12. 
september 1936 oplystes, at for-
eningen havde indkøbt et klaver til kr. 
350,-. Det blev den 29. september ved 
en festlig lejlighed overdraget Islev 
skole, og der blev ved festen 
deklameret en prolog, der lød: 
"Vi higer og søger - i skrift og i bøger 
"for guldkorn at finde, der sammen 
kan "binde. 
"I sorg som i glæde - det folk vi vil 
finde 
"i Islev - byen derude ved volden. 
"Se, slægternes færden, i tonernes ver-
den,”  
vi sætte som mål, og målet vi når” ! 
"Ja, tonernes vidunderland vi da spår 

"dets glæde i Islev og skolen vi får 
"en fremtid med sjæl og legems-kultur, 
"kan samle os alle i mol og i dur. 
"Vel mødt da i aften til festen hver 
gæst, 
"hold sammen som hidtil, det båder sig 
"bedst. 
"Se, det som vi ønsked, vi nu har nået, 
"da frem mod det næste, som også bli´r 
 nået”. 
 
 Da Islevs forskellige foreninger havde 
besvær med at indpasse deres 
respektive fester uden at kollidere med 
hinanden, blev der den 29. oktober 
1936 indkaldt til et fællesmøde for 
Islev gymnastikforening, Islev 
selskabelige forening og Boldklubben 
Orient. På mødet blev der udtrykt 
tanker om en eventuel sammenslut-
ning af al idræt i Rød-ovre, men 
tanken blev heller ikke denne gang 
yderligere debatteret. 
 Den 12. april 1937 holdt Islev Gym-
nastikforening sin årlige gene-
ralforsamling. For første gang i 
bespisningslokalet på Islev skole. 
 Kassen udgjorde dengang et beløb på 
kr. 352,97. 
 Fællesformanden Aage Petersen blev 
enstemmigt genvalgt. 
 Den tradition som foreningen gennem 
årene havde tillagt sig, hvor der 
tildeltes Islev skole et beløb, blev her 
på generalforsamlingen sat til kr. 150,-. 
Overlærer Pedersen havde dog 
forinden disse penge blevet bevilget, 
givet en udførlig redegørelse om, hvad 
beløbet blev anvendt til - nemlig 
skolens lejrskoleophold. Efter 
redegørelsen blev bevillingen god-
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kendt af forsamlingen. 
 Et forslag fra damerne om at begynde 
gymnastikken fra 1. september blev 
vedtaget, og denne begyndelsesdato er 
gået igennem alle årene lige frem til i 
dag. Endvidere vedtoges at starte 2 
hold herrer samt at udvide damernes 
træning til to gange ugentlig. 
 En diskussion om mørke eller lyse 
dragter mundede ud i, at fruerne 
bibeholdt de mørke dragter, og 
ungpigeholdet fik lyse dragter. 
Samtidig ændrede herrerne deres 
påklædning ved gymnastikdage til 
lange hvide benklæder og trikottrøje 
med korte ærmer. 
 På det efterfølgende bestyrelses-møde 
ansøgtes sognerådet om tre ugentlige 
træningsaftener, nemlig mandag, 
tirsdag og torsdag fra 1. september 
1937. 
 
 Næsten hvert år indkaldtes til  
ekstraordinær generalforsamling med 
det ene formål at fastsætte 
kontingentets størrelse. En indstilling 
som måske er udledt af de daværende 
love. 
 De tre ugentlige aftener, som 
foreningen havde fået tilsagn, om 
skulle betales med kr. 2,- i leje pr. 
aften. En pianist - frøken Jensen - ville 
spille for kr. 10,- om ugen, eller kr. 6,-, 
hvis der kun skulle spilles en gang om 
ugen. 
 Foreningens stiftelsesfest den 18. sep-
tember 1937 (5 år) var med revy og 
musik og gav et overskud på kr. 
330,97. Festen var meget vellykket, 
hvilket overskuddet også viste. 
 

1938 
 
 I vintersæsonen 1937/38 oprettedes et 
ungmandshold, der talte 16 
medlemnmer. Kontingentet for dette 
hold blev sat til kr. 1,- pr. måned. Et 
forslag, om at ungdomsholdet skulle 
have en repræsentant i bestyrelsen, 
blev vedtaget. Holdets påklædning 
skulle være hvide sko og korte 
benklæder. 
 Ved gymnastikopvisningen den 27. 
marts 1938 i Islev skoles gymnastiksal 
overrakte næstformand H.P.Jensen en 
sølvdirigentklokke som en gave fra 
samtlige aktive medlemmer. 
Anledningen var foreningens 5 års 
stiftelsesfest i efteråret 1937. 
 På generalforsamlingen den 11. april 
1938 takkede dirigenten sognerådets 
repræsentant - overlærer Pedersen - 
fordi sognerådet ville lade den nye 
idrætshal opføre i denne del af 
kommunen ! ? 
 I disse år var der et nært samarbejde 
mellem foreningen og sko-
len/kommunen. Foreningen var med 
til at arrangere børnehjælpsdage, sørge 
for lodseddelsalg, arrangere 
sportskampe m.m. Samarbejdet 
skyldtes vel især, at foreningen 
benyttede skolens lærere som gym-
nastikinstruktører, og lærerstaben 
dengang talte kun få personer. 
 På den ekstraordinære general-
forsamling den 31. august 1938 
vedtoges nye love, og den gamle 
lovregel om, at der skulle betales 
mulkt på 25 øre for at komme for sent 
til gymnastik blev ikke overført til de 
nye love. 
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1939 
Der havde i 1938 være hede 
diskussioner om medlemsskab af 
foreningen, hvor Blickfeldt havde 
klarlagt, at skulle der tilmeldes hold i 
fodboldturneringen, måtte ingen 
spiller være i restance i foreningen. Det 
resulterede i, at fem spillere blev 
ekskluderet af foreningen. En spiller 
havde rejst en sag gennem foreningen 
om tilskadekomst ved en 
fodboldkamp, hvor spilleren havde 
headet til bolden med skade til følge. 
Forsikringen afviste sagen, idet spillere 
må påregne sådanne skader, når de 
frivilligt går til fodbold. (Dengang 
kendte man ikke til im-prægnering af 
læderbolde, så disse kunne være 
meget tunge at spille med - og heade 
til !) 
Foreningen udmeldte sig af Sjællands 
Badminton Union, da spillet gik trægt i 
foreningen. 
Fodboldholdet var i Åkirkeby til 
stævne og Åkirkeby til et genvisit i 
Orient i september. "Idrætsfor-eningen 
Orient" ændrede navn til "Boldklubben 
Orient" og indmelder sig i Dansk 
Boldspil Union. 
Dilettantaften i oktober spilledes "På 
Kastelsvolden" for at skaffe penge til 
den slunkne kasse. 
 
                                                                      
                                                  1940 
 
 I krigens første år, var der trange kår 
for foreningen. Man var med til 
indsamlinger til finske børn og andre 
trængende. 

 Af protokollen fremgår det, at 
generalforsamlingen var fastlagt til 9. 
april 1940. Derefter er intet anført i 
protokollen før den 13. august. 
 
 Gymnastiktræningen måtte lægges 
om på grund af spærretid og blev lagt 
til søndag formiddage. Der var ingen 
opvarmning  af salen og heller ingen 
varmt vand til badningen. 
Træningsfliden dalede, og man så for 
lidt til hinanden.  
 På bestyrelsesmødet den 22. oktober 
oplystes det, at der ingen tilslutning 
var til herreholdet, hvorfor det 
ophævedes. 
 Tirsdag den 10. december havde Islev 
Gymnastikforening fået ind-bydelse til 
Boldklubben Orient´s møde angående 
sammenslutning af de to foreninger 
 Da alle udendørs baner på det nye sta-
dion ville blive klar i foråret 1941, ville 
der blive mulighed for at dyrke 
friluftsgymnastik. Disse baner skulle 
Boldklubben Orient også have del i, så 
disse problemer ville blive forenklet 
ved en eventuel sammen-lægning, og 
Islev Gymnastikforening ville under 
forhandlingerne foreslå, at den nye 
forening fik navnet: "Islev 
Idrætsforening" ! 
 
1941 
 
 På en ekstraordinær general-
forsamling den 4. januar 1941 blev 
sammenslutningen lagt frem til 
medlemmernes bedømmelse, og 
forslaget blev ensstemmigt vedtaget. 
 
 Her slutter protokollen for "Islev 
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Gymnastikforening". 
 
SAMMENSLUTNINGEN 
 
 Stiftende generalforsamling den 6. 
marts 1941 på Husum Møllekro 
mellem Boldklubben Orient og Islev 
Gymnastikforening. 
 Den nye forenings navn blev: 
 
"ISLEV GYMNASTIK- OG 
IDRÆTSFORENING ORIENT, 
ISLEV". 
 
 Fra Islev Gymnastikforening kom et 
æresmedlem: hr. H. Arvin. 
 Fra Boldklubben Orient kom som 
æresmedlem: hr. H. Blickfeldt. 
 Begge blev med akklamation optaget 
som æresmedlemmer i den nye 
forening. 
 
 Foreningen fik i begyndelsen tre afde-
linger, nemlig: Gymnastik, fod-bold og 
håndbold, hvis respektive 
afdelingsformænd fik sæde i be-
styrelsen. 
 Badmintonspillet var således gledet 
ud igen. 
 Efter sammenslutningen udtrådte 
handelsgartner H.J. Jørgensen som 
gymnastikforeningens mangeårige 
kasserer, og kort efter blev han 
udnævnt til æresmedlem. 
 
                                                             1942 
 
10 års stiftelsesfesten på Husum 
Møllekro blev meget vellykket, og der 
var i festens anledning søgt og bevilget 
fra Danmarkssamfundet en fane 

(foreningens første), som overraktes 
ved festen. 
 Af protokollen den 1. maj 1942 
henvises til foreningens scrapbog ! 
(Hvor er den ?) 
 
1943 
 
Husum Møllekro, som gennem årene 
havde været foreningens faste fest-
ramme, henstillede i 1943 til 
bestyrelsen, at  Orient´s fester nu gav 
kroen underskud - ja, sågar bestyr-
elsen undså sig ikke for at sidde en hel 
aften uden at nyde noget !  Kroen 
måtte derfor forlange, at der enten 
betaltes kr. 75,- i leje, eller at bestyrel-
sen skulle nyde for kr. 3,- hver i løbet 
af en festaften. En diskussion mun-
dede ud i, at bestyrelsen vedtog 
forslaget om de 3,- kroner. 
 Foreningens fester har været mange, 
og bortset fra gymnastikafslut-
ningerne og juletræsfesterne havde de 
alle til formål at skaffe penge til 
foreningens drift, hvorfor der årligt 
arrangeredes 3-6 fester. Hvis man 
derfor skulle betale leje af lokaler, og 
der samtidig var andre store 
udgiftsposter, var festarrangemen-
terne snart for store set i forhold til det 
overskud disse eventuelt gav. 
 
Den første omtale af F.I.R. 
(Fællesrepræsentationen for Idræts-
foreninger i Rødovre) var anført den 
19. august 1943 og vedrørte regler for 
optagelse. Orient´s bestyrelse kunne 
ikke i første omgang tiltræde opta-
gelsen i F.I.R. 
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 I 1943 gik det ret dårligt i fodboldaf-
delingen, hvilket resulterede i en eks-
traordinær generalforsamling, hvor de 
forskellige bestyrelsesmedlemmer be-
skyldte hinanden for forglemmel-ser 
og udeladelser, og på et senere 
bestyrelsesmøde samme år meddelte 
H. Niehus i et brev, at han udtrådte af 
udvalget med omgående virkning på 
grund af udtalelser, afdelings-formand 
Emil Pedersen havde frem-sat, at han - 
Niehus - ikke havde passet sit hold og 
ikke var mødt til træning. 
Kardinalpunktet var vel snarere, at de 
tre hold i turneringen ikke klarede sig 
særlig godt. 
 
1944 
 
 Foreningens medlemstal for 1944 var i 
alt 300 og da festarrangementerne ind-
skrænkedes, ophørte festudvalget 
deres virke, der overtoges af 
bestyrelsen. 
 Også i det år var der "knas" i 
fodboldafdelingen, idet afdelings-
formanden Emil Pedersen havde aftalt 
en Bornholmstur til Åkirkeby If., uden 
at meddele dette til besty-relsen. Da 
bestyrelsen samtidig havde arrangeret 
en idrætsuge netop sammenfaldende 
med Bornholms-turen, måtte der 
skabes klarhed, og Emil Pedersen 
måtte stå for skud, at han ikke havde 
orienteret  bestyelsen. 
 Efter brevveksling mellem besty-
relsen og Åkirkeby If. blev turen kun 
en privattur, og der måtte ikke spilles 
om en af Orient udsat pokal. 
 Slutningen på denne affære blev, at 
Orient´s formand Niels Kals ønskede 

at træde tilbage, og der skulle dermed 
indkaldes til ekstraordinær 
generalforsamling, som fandt sted den 
25. august 1944 på Husum Møllekro. 
 Fr. Andersen blev valgt til ny 
formand, men uroen om Born-
holmsturen var stadig tilstede, og alle 
beskyldte hinanden for de værste ting. 
Fra flere sider henstilledes til de 
stridende parter at grave stridsøksen 
ned, men DETTE SKETE IKKE ! 
 På bestyrelsesmødet den 30. august 
drøftedes igen foreningens optagelse i 
F.I.R., men igen blev sagen stillet i bero 
indtil videre. På samme møde blev det 
første gang nævnt, at der foregik 
træning til idrætsmærket, og at 
prøverne afholdtes i oktober måned. 
 I november var Orient til møde i F.I.R. 
og på et bestyrelsesmøde den 28. 
november 1944 enedes man om at søge 
optagelse i F.I.R. 
 
1945 
 
Karl Ibsen valgtes til ny gymnastikfor-
mand. Orient blev tilmeldt F.I.R. og 
budt velkommen ved F.I.R-mødet den 
24/1-45. Fr. Andersen blev F.I.R.s 
næstformand og foreningen fik 
tilladelse til at bruge stadion til et 
fødsels-dagsstævne den 6.5.1945. 
Teaterstykket "Stamherren" blev 
fremført i november. 
 
1946 
 
 Ved generalforsamlingen den 13. 
marts trådte formanden Fr. Andersen 
tilbage på grund af manglende tid. I 
stedet valgtes Carl Pedersen. 
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 Et festudvalg blev igen oprettet. 
 På et møde den 17. juni fremlagde for-
manden et forslag fra F.I.R. gående ud 
på at sammenslutte alle 
idrætsforeninger i kommunen, da det 
på dette tidspunkt var næsten umulig 
at fordele baner, så alle foreninger fik 
deres ønsker opfyldt. Efter 
formandens redegørelse var der i be-
styrelsen enighed om at fremme sagen. 
 En ekstraordinær generalforsamling 
afvikledes den 11. september 1946 med 
sammenslutningen som eneste punkt. 
Af 49 stemmeberettigede, var der 48 
ja-stemmer og 1 nej-stemme. Orient 
gik således ind for en sammenslutning 
af alle idræts-foreninger i Rødovre. 
 På et F.I.R. møde den 11. oktober 1946 
oplystes det,  at R.O.G. på deres møde 
havde forkastet F.I.R.´s forslag, hvorfor 
man indenfor F.I.R. enedes om 
foreløbig at se tiden an. 
 31 idrætsmærker erhvervedes i 1946. 
 
1947 
 
 Den længe gærende uro i 
fodboldafdelingen bevirkede, at 
Rødovre Idræts Club og Orient´s  
bestyrelser samledes til at møde den 5. 
maj, hvor der fremsattes forslag om, at 
begge klubbers fodbold og 
håndboldafdelinger skulle sammen-
sluttes til "Boldklubben Rødovre". 
 Et nedsat udvalg fremlagde et 
lovudkast, og Orient fik forslaget til 
afstemning på en ekstraordinær 
generalforsamling den 11. februar 
1947, og det blev enstemmigt vedtaget. 
 
 Stiftende generalforsamling for den 

nye boldklub blev afholdt den 3. marts 
1947 på Damhuskroen, og her blev 
lovudkastet fremlagt og ved-taget. 
 Til formand for den nye "Bold-
klubben Rødovre" valgtes Erling 
Christensen, R.I.C., mens Christian 
Jørgensen blev næstformand. 
 Den 13. marts 1947 valgtes Carl Ibsen 
til formand for Orient. 
 Efter dannelsen af "Boldklubben 
Rødovre" blev Orient´s rekvisitter for 
boldafdelingerne optalt og overladt 
boldklubben. Dog forbeholdt Orient 
sig en ny håndbold til fortsat brug for 
dameholdets træning. 
 I 1947 erhvervedes 32 idrætsmærker. 
 
 Efter krigens afslutning var det som 
om Orient gled lidt ud af det fælles 
arbejde med kommunen. Før og under 
krigen, havde Orient et væl-digt 
samarbejde både med kom-
munelærerforeningen, til børne-
hjælpsdagen, propforeningen m. fl. 
Efter krigen gled dette samarbejde ud. 
 Før krigen var det også en fast regel, 
at Orient gav et beløb til Islev 
skolebespisning. Alt dette ophørte, 
ligesom det blev ganske naturligt, at 
foreningen måtte betale leje af 
gymnastiksale og idrætsbaner. Denne 
"drejning" af kommunal indstilling til 
foreningsarbejdet var efter krigen 
sikkert en nødvendighed, da man 
stadig havde restriktioner og derfor 
ikke kunne få brændsel til opfyring af 
sale og til varmt vand. Orient 
henvendte sig flere gange til 
kommunen om at få gratis baner til 
rådighed, men fik stadig afslag. Lejen 
blev derfor en fast bestanddel i 
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økonomien, og alle foreninger måtte 
acceptere dette. 
 
1948 
 
 Festudvalget levede i disse år en om-
skiftelig tilværelse. Nogle år fungerede 
det fint og andre år kneb det 
gevaldigt., hvorfor udvalget i 1948 
ophørte sin funktion, idet det "ikke 
lettede bestyrelsens arbejde". 
 Før krigen havde der været nogle år 
med badminton i foreningen, men 
krigen satte en stopper for spillet. I 
1948 kom dette spil imidlertid igang 
igen, og det gik så godt, at man 
ønskede flere timer dertil. 
 Idrætsmærkearbejdet som fra 1946 
havde haft et særskilt udvalg gik 
fortsat meget fint. I 1948 erhvervedes i 
alt 45 idrætsmærker. 
 Boldklubben Rødovres start i 1947 og 
helt frem til 1949 var med de to moder-
foreninger som en sikke-rhedsparaply, 
men den 9. februar 1949 havde 
boldklubben ønske om at blive 
selvstændig, og Orient fandt ikke 
anledning til at modsætte sig dette 
ønske.                            
 
1949 
 
 Ved generalforsamlingen den 11. 
marts mindedes æresmedlem H. J. 
Jørgensen, der var afgået ved døden. 
 På samme generalforsamling blev      
spørgsmålet om at yde moderation 
(søskenderabat) bragt på bane, og 
bestyrelsen fik ret til dette. 
 I sæson 1949/50 fik foreningen igen 
varmt vand i hanerne til glæde for alle 

medlemmer. 
Karl Ibsen fratrådte som formand, og i 
stedet valgtes Folmer Madsen. 
Kasserer blev Poul Jørgensen. 
 Fra 1946 til 1952 var 
idrætsmærkefesten en selvstændig 
fest, men blev i 1952 lagt ind som en 
efterårsfest, så også ikke-mærke-tagere 
kunne deltage. I alt 31 mærker. 
 
1950 
 
 I årene fra 1949 og frem til midten af 
halvtredserne var foreningens øko-
nomi i miserabel stand. Festerne kunne 
ikke give overskud, og 
gymnastiktræningen kunne heller ikke 
klare sin økonomi. Der blev sparet på 
alt, og kontingentet blev hævet til kr. 
4,- pr. måned. 
 Formentlig på grund af den dårlige 
økonomi ville kasserer Poul Jør-gensen 
trække sig tilbage. Hans begrundelse 
var manglende for-ståelse og 
samarbejde. Formand Folmer Madsen 
stillede i stedet sit mandat til rådighed, 
idet han opfattede kassererens brev 
som et mistillidsvotum. 
 På den i denne anledning indvarslede 
ekstraordinære general-forsamling 
blev Ernst Hansen valgt som ny 
formand og kasserer Poul Jørgensen 
blev i bestyrelsen. 
 I 1950 opnåedes 28 idrætsmærker.  
 
1951 
 
I 1951 var tallet dalet til 23 mærker. 
Pengene var små i foreningen. Kontin-
gentforhøjelse blev nødvendig og 
hævet til kr. 4,50 pr. måned. Om 
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gymnastikdagen står skrevet: "Ikke det 
store sus. Mest fyldest gjorde 
frueholdet. De unge piger havde ikke 
meget at vise og herrerne udeblev helt 
!". 
 
1952 
 
I 1952 faldt mærketallet yderligere til 
21 erhvervede idrætsmærker. 
Pengene var stadig små, og der var 
indbyrdes kævl i bestyrelsen, som dog 
mundede ud i Blickfeldts bemærkning, 
at årsagen sikkert skulle findes i 
økonomien og ikke i uvenskab mellem 
bestyrelsesmed-lemmerne. 
 
1953 
 
De stramme økonomiske betingelser 
Orient arbejdede under i 1953 fik be-
styrelsen til gennem F.I.R. at rette hen-
vendelse til Rødovre kommune til det 
nystiftede kulturudvalg om bortfald af 
leje for sale og baner. Anmodningen 
blev igen afslået ! 
 Fra sæsonsbegyndelsen 1953/54 
meldtes Tinderhøj skole klar, og Orient 
søgte om træningstider der. 
 
1954 
 
 I 1954 byggedes  Islev Klub og 
Selskabslokaler og dermed fik Orient 
endelig fast tilholdssted i kommunen. 
Husum Møllekro, Herlev kro og 
Damhuskroen blev nu droppet. Orient 
var "endelig kommet hjem". 
 Der søgtes optagelse i Dansk 
Gymnastik Forbund. Samtidig ud-
meldte man sig af Dansk Atletik 

Forbund, da man ikke havde mere 
interesse i at være medlem dér. 
 Formand Ernst Hansen blev i august 
1954 syg og måtte udtræde af 
bestyrelsen. Næstformand Walther 
Andersen overtog formandsposten 
indtil generalforsamlingen. 
 
I 1953 og 1954 var Orient uden idræts-
mærketagere, d.v.s. nogle har nok 
taget idrætsmærket, men da 
protokollen ingenting anfører om 
antal, og der i 1954 var brand på 
Idrætsmærkets kontor, har man ikke 
kunnet spore, hvor mange mærker 
Orient havde taget i disse to år. 
 
1955 
 
 Op til generalforsamlingen den 11. 
marts 1955 døde Orient´s æres-
medlem H. Arvin. Fungerende 
formand Walther Andersen udtalte 
mindeord ved generalforsamlingen. 
 Både formand og kasserer var på valg, 
og det viste sig umulig at finde emner, 
hvorfor spørgsmålet udsattes til 
forelæggelse på en ekstraordinær 
generalforsamling. På denne den 12. 
april 1955 blev helt ny bestyrelse valgt 
med Helge Johansen som formand. 
Poul Jørgensen fortsatte som kasserer. 
 Dansk Idræts-Forbund havde gen-
nem Idrætsmærket udsat stopure til 
erindring om fremragende idræts-
mærkearbejde. Et af disse ure over-
raktes Orient, der igen overrakte uret 
til Karl Ibsen for godt arbejde for 
Idrætsmærket i 1954. 
 Der var i begyndelsen af 50-erne man-
gel på gymnaster, men i slutningen af 
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50-erne var det lige omvendt. 
Dameholdene og nogle af 
børneholdene måtte deles, hvilket vel 
nok skyldtes særdeles gode instruk-
tører. Herreholdene var dog stadig 
små og ustabile, og der var endda 
fremsat forslag om at slå Tinderhøj 
herrer sammen med Islevs. 
 I 1955 erhvervedes i alt 39 idrætsmær-
ker.  
 
1956 
 
I 1956 nåedes hele 55 mærker. 
Selv om dameholdene på Tinderhøj 
måtte slås sammen, var sæsonen gået 
fint. Idrætsmærkeafdelingen mang-
lede dommere og sendte 3 damer og 4 
mænd på dommerkursus. Fore-
ningens fester begyndte igen at gå 
godt. Alene til fastelavnsfesten var der 
120 børn og mange voksne. 
Gymnastiktræningen er nu ved at 
sprænge alle rammer. Tinderhøj 
meldte om 65 små piger, 40 store piger 
og 65 motionsdamer. Islev skole stod 
ikke tilbage men havde 30 små piger, 
30 store piger, 40 på ungpigeholdet og 
ca. 60 motionsdamer. Der blev derfor 
søgt om flere timer, så holdene kunne 
deles. 
 
1957 
  
 Gennem flere bestyrelsesmøder var 
25-års jubilæumsfesten på dags-
ordenen. Kassereren havde forsalg af 
billetter og fik solgt omkring 200 
biletter. "Blue Boys" var engageret, og 
festen holdtes i Islev klub. Karl Ibsen 
oplæste en prolog forfattet af fru 

Nissen. Formanden bød vel-kommen, 
og senere holdt skole-inspektør Eigil 
Rasmussen festtalen, da han selv 
gennem mange år havde været 
foreningens sekretær. Han førte tiden 
tilbage og gav eksempler på, hvad den 
tids mennesker foretog sig. Derefter 
fulgte gymnastikkens historie og 
påvirkning og endelig hvordan Orient 
opstod og dens indpasning i Islev. 
 Under festen optrådte Tinderhøjs 
damer i nutids gymnastik, og Islevs 
damer viste gymnastik fra for 50 år 
siden iklædt datidens dragter. 
 Efter gymnastikken gav et lille 
sangkor nogle sange til bedste, og i 
dagens anledning var der forfattet to 
sange. 
 Orient modtog et hav af blomster og 
gaver, og Otto Ditlevsens orkester 
holdt festen gående til kl. 02.00. 
 Festen underskud: kr. 470,-. 
 På generalforsamlingen den 30. april 
1957 udtalte revisor Svendsen, at det i 
år var en fornøjelse at revidere kassen, 
idet han dennegang slap for "at få 
splinter i fingrene". 
 I løbet af 1957 fik foreningen lavet en 
ny redskabskasse til atletikred-
skaberne på stadion, idet man 
efterhånden havde fået en pæn 
samling redskaber. 
 50 Idrætsmærker opnåedes i 1957. 
 
1958 
 
 I disse år, hvor tilsyneladende alt gik 
godt i foreningen, blev der for første 
gang fremsat ønske om, at Orient fik 
torsdag aften på stadion sommeren 
igennem. Man havde hidtil delt 
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stadion med Boldklubben Rødovre, 
men det var uheldigt at skulle aflyse 
en træningsaften, fordi der skulle 
spilles fodbold.. 
 Indkøb af gymnastikdragter, som 
foreningen gennem 10 år havde håbet 
at kunne få råd til, blev endelig klaret. 
Der blev indkøbt 50 pige-dragter til en 
samlet pris af kr. 448,-. 
 
1959 
 
 Den 7. april 1959 på den ordinære ge-
neralforsamling udnævntes kasse-rer 
Poul Jørgensen og Karl Ibsen til 
foreningens æresmedlemmer. 
 Foreningens nye formand blev Svend 
Lauridsen og kasserer blev Holger 
Andersen. 
 50 idrætsmærker. 
 
1960 
 
 Carlsro-gymnastikken blev i 1960 lagt 
ind under Orient foreløbig på prøve en 
sæson. Det gik kun denne ene sæson. 
Det var som om Carlsro kun ønskede 
assistance fra os til at  skaffe 
instruktører, hvorefter de selv klarede 
resten. Forholdet og samarbejdet 
ophørte derfor ved sæsonens slutning. 
 I 1960 faldt idrætsmærketager-antallet 
bravt. Fra 50 mærker i 1959 til 33 mær-
ker i 1960. 
 
1961 
 
 I løbet af sæsonen 1960/61 fik man 
"Orient-Ekspressen" igang. Bladet fik 
et udvalg, der skulle sørge for stof og 
annoncer. 

 På generalforsamlingen den 18. april 
1961 blev Frode Nykjær valgt til for-
mand, og på generalforsamlingen den 
28. marts 1962 fremsattes forslag om, 
at bestyrelsesmedlemmer  skulle være 
kontingentfrie, hvilket ved-toges. 
Ligeledes vedtoges det, at 
generalforsamlingen holdt flyttedag til 
oktober måned. 
 I 1961 erhvervedes 42 idrætsmærker. 
 Allerede året efter Orient-Ekspressens 
oprettelse havde man kvaler med at få 
det trykt, redigeret o.s.v. Dens skæbne 
blev indgående drøftet på 
generalforsamlingen den 28. marts 
1962, men man fandt frem til et par 
medlemmer, der påtog sig opgaven. 
 
1962 
 
I sommeren 1962 udgik Orient´s 
udholdenhedsprøver til Idrætsmær-
ket - 8 km gang og 20 km cykling - fra 
Tårnvej/Jyllingevej. Fodgængerne gik 
ad Jyllingevej, tilhøjre ad Ring 3 
næsten helt frem til Slotsherrensvej og 
retur. Cyklister kørte ligeledes ad 
Jyllingevej og 3 gange rundt ad 
Ringvej B3, Slotsherrensvej og 
Islevdalvej. Ligeledes tog man skridt til 
at få sat prøverne bedre i system, idet 
man arbejdede på at få trykt kort til 
deltagerne, så de kunne gå fra sted til 
sted og tage prøverne. 
 Den 16. oktober 1962 afholdtes 
Orient´s første efterårsgeneralfor-
samling, og der overraktes fore-ningen 
en dirigentklokke i malm fra en kreds 
af Orient´s venner - ingen ved fra 
hvem ! 
 Den 17. oktober 1962 i Islev Klub 
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holdt Orient sin 30 års fødsels-dagsfest 
med god stemning og fin musik. 
Festen gav et underskud på ca. kr. 
300,-. Der opførtes et lille teaterstykke 
"Den lille model". Svend Lauridsen 
stod for indstuderingen. 
Der opnåedes 40 idrætsmærker i 1962. 
 
1963 
 
Da der gennem de sidste par år havde 
været meget besvær med "Orient-Eks-
pressen", blev man på et 
bestyrelsesmøde den 11. januar 1963 
enige om at indkøbe en sprit-
duplikator. Prisen var kr. 100,- og efter 
demonstrationen  var der enig-hed om 
købet. 
 Igennem årene havde Rødovres 
Idrætsforeninger måttet betale leje af 
sale og baner. F.I.R. havde gang på 
gang forhandlet med kommunen om 
ophør af denne leje, så i 1963 vedtog 
kommunen, at lokaler skulle stilles 
vederlagsfrit for foreningerne. Sta-dion 
dog undtaget ! 
 
                                                         1964 
 
Ved generalforsamlingen den 13. 
oktober 1964 valgtes Poul Rasmussen 
til formand i stedet for Frode Nykjær. 
 Den 22. oktober afholdtes et 
bestyrelsesmøde efter, at alle 
bestyrelsesmedlemmer havde været 
med til grundstensnedlæggelse for den 
nye Rødovre sportshal på Elstedvej. På 
dette møde blev der til kommunen 
klaget skriftligt over Boldklubben 
Rødovres brug af stadion om 
torsdagen, hvor Orient havde 

atletiktræning. Boldklubben lagde 
beslag på alt for mange aftener, og da 
Orient fik aflysningerne (brugen af 
banerne) alt for sent, var det umuligt at 
give medlemmerne besked i tide. 
Orient foreslog ombytning af 
håndbold og atletik, så atletikken fik 
mandage. 
 Da den nye Rødovre sportshal nu 
skulle belægges af foreningerne, havde 
Orient ansøgt om timer tirsdage kl.  
10.00 til 11.00 til hus-modergymnastik 
samt tirsdage aftener kl. 20.00 til 21.00 
til håndboldtræning. Rødovre 
Håndboldklub har protesteret over 
Orient´s hånd-boldtræning, idet de 
havde fremført at Orient gik ind i en 
anden forenings domæne. 
 27. november 1964 besluttede Orient 
at indkøbe en ligevægtsbom, forud-sat 
at man kunne få tilladelse til at have 
den på Islev skole. Denne tilladelse fik 
man, og indkøbet skete. 
 I 1964 opnåedes kun 19 idræts-
mærker. Hvad der var galt dette år får 
stå hen. Det har muligvis været 
manglende omtale af sommer-
arbejdet, eller der har manglet ledere 
til arbejdet. 
 
1965 
 
 Kort før jul 1965 døde en af Orient´s 
medstiftere og foreningens første æres-
medlem fru A. Ditlevsen. 
Næstformand Frantz Heisterberg 
repræsenterede foreningen ved be-
gravelsen. 
 23 idrætsmærker i 1965. 
 
1966 



15 

 
 Den 17. oktober 1966 ved generalfor-
samlingen, der holdtes i Rødovre 
sportshals kantine, var der mødt 45 
medlemmer excl. bestyrelsen. 
 Formanden Poul Rasmussen øn-skede 
ikke genvalg, så i stedet valgtes til ny 
formand Holger Hansen. 
 Der fremlagdes forslag om kon-
tingentbetaling pr. giro, og dette 
vedtoges. 
 Nu begyndte der igen en fremgang i 
idrætsmærkearbejdet, der i 1966 nåede 
29 mærker. 
 
1967 
 
 I 1967 fik Orient´s idræts-mærketagere 
endelig gode træ-ningstider, idet Bold-
klubben Rød-ovre nu byttede 
træningstid, så Orient fik tirsdag 
aftener på stadion. 
Asta Nykjær blev valgt til ny 
udvalgsformand for Idrætsmærket. 
Mærketallet steg til 31 idrætsmærker i 
1967. 
 
 
1968 
 
 I 1968 gik håndboldtræningen sløjt, 
mens indefodbolden tog et glædeligt 
opsving. Så glædeligt, at Orient måtte 
"gå stille med dørene", da det dog var 
gymnastik, der var foreningens 
hovedemne, og meget fodboldspil 
foregik i gymnastik-timerne på 
Tinderhøj skole. 
 Det havde været så fin en 
gymnastiksæson, at man ønskede at 
sige tak til skolernes pedeller med en 

flaske vin til hver for deres hjælp og 
assistance i sæsonens løb. 
 Foreningens arbejdsområde var bredt, 
hvorfor man i 1968 forsøgte at oprette 
et folkedanserhold. Der var dog ikke 
den store interesse, men ved at gå 
sammen med aftenskolen lykkedes det 
at få et hold i gang, dog kun for dette 
år, idet man året efter måtte erkende, 
at interessen ikke kunne holde. 
 Den 14. oktober 1968 holdtes ge-
neralforsamling og formanden Hol-ger 
Hansen omtalte den store in-teresse 
der var for formiddags-gymnastikken i 
Rødovre sporthal, og hvor "vort" 
bestyrelsesmedlem var "babysitter" for 
ca. 35 småtrolde, mens mødrene gjorde 
gymnastik. 
 Der opnåedes 35 idrætsmærker i 1968. 
 Generalforsamlingen vedtog enstem-
migt at udnævne Mathilde Flügge til 
Æresmedlem, idet formanden i sin 
hyldesttale fremholdt alle de år 
"Thilde" havde været med i 
foreningen. 
 
 
1969 
 
 I sæsonen 1969/70 kørte 2 
husmoderhold i Rødovre sportshal 
samt et mor/barn-hold. I denne sæson 
blev undervisningen skåret ned til 45-
50 minutter for at skaffe plads til alle 
hold. 
 I juli 1969 fremlagdes udkast til bo-
mærke for Orient. Motivet - de to gym-
naster - blev hentet fra DDSG&I.s pro-
pagandamateriale, men der er 
indhentet tilladelse til at benytte det. 
 Foreningen var blevet tilmeldt 
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Kildeskattedirektoratet som arbejds-
giver. 
 Der var nu rigtig gang i 
indefodboldspillet, og for yderligere at 
stimulere interessen arrangerede 
Orient hvert efterår et indestævne for 
alle ikke-fodboldspillende klubber i 
Rødovre. 
 Da Fritidsloven blev en realitet i 1969, 
var det endelig slut med leje af 
kommunens baner/lokaler. Fra da af 
skulle alle baner og lokaler stilles 
vederlagsfrit til rådighed, men da 
vores faste kommunale tilskud  
samtidig bortfaldt, gik det lige op for 
Orient. 
 Ved generalforsamlingen den 20. 
oktober 1969 fremsattes forslag om, at 
Orient skulle betale alle erhvervede 
idrætsmærker. Mærkerne kostede fra 
5,- til 10.- kr. stk. - og forslaget blev 
vedtaget. 
 Der blev i 1969 erhvervet 18 
idrætsmærker. 
 
                                                                      
                                                      1970 
  
 I 1970 tilbød Orient, at R.O.G.s med-
lemmer samt alle Rødovres borgere 
kunne deltage i idrætsmærke-
træningen under Orient. Ca. 50 havde 
meldt sig, så foruden vore egne 
medlemmer blev der en mærkbar 
stigning i idrætsmærkearbejdet. 
 Denne stigning blev for 1970 til i alt 65 
mærker. 
 Ligeledes havde formand Holger 
Hansen foreslået F.I.R. at arrangere en 
8 km tur for alle Rødovres borgere. 
Orient ville stå for det praktiske med 

anskaffelse af dommere, tidtagere, 8 
km-nåle (fra Idrætsmærket) m.v. 
 Et udvalg nedsattes og med Rødovre 
Avis som sponsor gennemførtes 
"Rødovre algang" den 15. juni 1970 
med over 600 deltagere. 
 Efter at sportshallen og dens 
parkeringsplads havde lagt beslag på 
mangen god træningsbane, havde det 
knebet for  
Orient´s håndboldtræning. Endelig i 
juni 1970 havde kommunen to nye 
baner klar med asfaltbelægning. 
Banerne var anlagt ved skøjtehallen på 
Elstedvej. 
 Den 25. september 1970 drøftede be-
styrelsen en evt. optagelse/oprettelse 
af en dame-fodboldafdeling, og ved 
generalforsamlingen den 19. oktober 
var afdelingen oprettet med Tommy 
Pedersen som afdelingsformand. 
 D.D.G.U.  kaldte gymnaster til en TV-
udsendelse fra Tølløsehallen den 21. 
september 1970. Gennem Roskilde 
Amts Gymnastikforening blev Orient 
anmodet om at stille med et mor/barn-
hold og et herre-motionshold. hhv. 
ledet af Lis Villumsen og Frode 
Nykjær. Et stort arbejde at påtage sig 
med så kort varsel, men mange 
medlemmer var interesseret - og det 
gik meget fint. 
 Den 27. oktober 1970 blev der på et 
bestyrelsesmøde drøftet, om Orient 
skulle oprette en "musikgarde". 
Formanden Holger Hansen fremsatte 
forslaget og ville selv henvende sig til 
danselærer René de Waal, der havde 
den tidligere gardes beklædning.. 
 Poul Olesen, havde erklæret sig villig 
til i samarbejde med Poul Vendelbo 
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Holm at træne gardens medlemmer. 
Vendelbo Holm havde gennem nogle 
år været pianist i gymnastiksalene, 
hvorfor han var godt kendt med fore-
ningen og samtidig havde et godt 
kendskab til musik. 
"Garden!" skulle foreløbig begynde 
med orienterende møder hos Poul 
Olesen og så efterhånden gå over til 
mere kontant musikundervisning. 
 René de Waal var straks villig 
indstillet for tanken og overlod Orient 
al beklædning. 
 Formanden søgte derpå Rødovre 
kommune om tilskud til oprettelse af 
garden, men fik afslag. Dette 
afskrækkede dog ikke Orient, der 
trøstigt arbejdede videre på planerne, 
og ved annoncering efter musikere 
blandt børn reflekterede en snes på 
opfordringen, og kort efter havde 
garden 26 medlemmer. 
 
1971 
 
 Orient fik i februar 1971 foræret 2 ba-
sketball bolde, og der blev fremsat for-
slag om fra næste sæson at forsøge at 
skabe interesse for basketball-spillet. 
Ligeledes var der på bestyrelsesmødet 
den 26. februar 1971 forslag om at 
oprette en orienteringsafdeling. En 
annoncering om interessen for 
orienteringssagen gav dog kun 3 svar, 
hvorfor man besluttede at indstille alt 
videre arbejde for en sådan afdelings 
oprettelse. 
 Den 30. april 1971 fremsattes forslag 
om, at Orient skulle tage svømning på 
programmet, da man nu snart havde 
Islevbadet klar. Ved gene-

ralforsamlingen den 18. oktober 1971 
oplyste formand Holger Hansen i sin 
beretning, at Svømmeafdelingen 
havde godt 300 medlemmer. Der var 
dog en del begyndervanskeligheder, 
og der var nedsat et udvalg bestående 
af Finn Hyllested (formand) Bente 
Cartey og Frode Nykjær. Vanske-
lighederne bestod i, at voksne 
medlemmer skulle betale entre ved 
indgangen foruden foreningens 
almindelige kontingent. Dette kunne 
ikke ændres, idet entrebetalingen hørte 
under den kommunalt drevne svøm-
mehal, mens foreningskontingentet var 
un-dervisningsbetalingen. Ligeledes 
skulle alle svømmere forud have 
indbetalt kontingent, idet giro-
kvitteringen skulle forevises ved 
indgangen. 
 Alle svømmere u/26 år fik gratis ad-
gangskort ifølge Rødovreordningen, 
mens alle o/26 år skulle betale 
adgangstegn. 
 Den nye "Rødovregarden Orient" 
havde sine to første officielle 
fremførelser, dels ved Orient´s egen 
juletræsfest i 1971 samt i januar 1972 
ved Islevbadets indvielse. 
 115 idrætsmærker i 1971. 
 Lis Pedersen fra damefodbold-
afdelingen var i 1971 med ved 
verdensmesterskaberne i damefod-
bold i Mexico som holdleder. I januar 
1972 var hun til reception på Rødovre 
Rådhus, hvor hun fik overrakt en gave, 
og hvor Orient modtog kr. 250,- for 
hendes indsats. 
 De 115 idrætsmærker, som Orient 
havde erhvervet i 1971 var anledning 
til at foreningen af D.D.G.U. fik et 
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stopur for det fine resultat. Stopuret 
overraktes ved Orient´s gymna-
stikafslutning i Rødovre sportshal den 
25. marts 1972 og for over-rækkelsen 
stod D.D.G.U.s  repræsentant i 
Idrætsmærket, Jørgen Bak, Rungsted. 
 
1972 
 
 I vinteren 1972 havde Idræts-
mærkeudvalget så mange redskaber, 
at det var nødvendig med en 
materielvogn. En gartnervogn blev 
indkøbt, og fra maj 1972 var vognen 
klar til brug, idet Frode Nykjær havde 
tømret en kasse med låg, så man 
kunne have materiellet under lås. En 
udgift på godt 600,- kroner som abso-
lut var en god investering. 
 Bestyrelsen arbejdede ihærdigt i 
efteråret 1971 og vinteren 1972 på 
Orient´s jubilæumsdag. Dels med en 
idrætsdag den 30. april 1972, hvor alle 
Orient´s aktiviteter - uden svømningen 
- skulle være med. Dels med en 
efterårsfest den 14. oktober 1972. 
 I forbindelse med jubilæumsdagen 
havde F.I.R.-formanden Chr. Helmer 
Jørgensen, Sportsgoods, udsat en  
lederpokal, som han selv overrakte til 
Orient-leder Frode Nykjær. Mod-
tageren skulle selv til næste år finde et 
emne blandt Orient´s ledere og 
overrække pokalen ved Orient´s 
gymnastikdag om foråret. 
 Hele vinteren og foråret 1972 
arbejdede Orient´s håndboldformand 
John Persson på at få samlet piger nok 
til et juniorhold, og fra juni 1972 var 
pigeholdet en realitet med 18 tilmeldte. 
 I ugen 13-19. september 1972 

arrangerede F.I.R. og Rødovre 
Centrum en udstilling  kaldet "Sport i 
Centrum". Orient deltog med 3 
gymnastikhold samt et selvfor-
svarshold, ligesom damefodboldaf-
delingen havde en udstillingen hos 
Vilhelm Hansens musikforretning. 
 Den 14. oktober holdtes foreningens 
40 års fødselsdagsfest. Festen var ellers 
tænkt arrangeret på Orchidéterrassen, 
men der var for dyrt, hvorfor man 
holdt den i Islev skoles festsal for 396 
medlemmer - alt hvad der kunne være 
i salen. 
 I 1972 opnåedes i alt 125 
idrætsmærker. 
 Da Orient efterhånden havde en 
meget stor materielbeholdning, og 
Tage Pommer udtrådte af fod-
boldudvalget, blev han udset til at 
være materielmester fra oktober 1972. 
 Tiderne i gymnastiksalene skiftede. I 
1972 var det meget besværlig at skaffe 
pianister, og da instruktørerne 
efterhånden alle kunne håndtere en 
båndoptager, blev foreningens tre 
klaverer solgt, og i stedet indsattes 
båndoptagere i salene. 
 Et klaver solgtes, et overlodes Islev 
skole til fri afbenyttelse og et anbragtes 
i hjemmet hos Jan Quaade, 
næstformand i Orient. 
 Ved jubilæumsfesten den 14. oktober 
1972 overrakte Boldklubben Rødovre 
v/formand Børge Niehus Orient en 
vandrepokal, der som førstemod-tager 
overraktes til Tommy Pedersen, 
damefodboldafdelingen. 
 Orient havde fra 1970 til 1972 kørt en 
form for præmiering for trofast 
fremmøde til træningerne. Denne 
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præmiering var i grundtanken ment 
som en stimulering af træningen, og 
præmieringen gik ud på, at alle ikke-
svigtende medlemmer fik overrakt et 
ølglas med Orient´s bomærke. 1-3 
svigt i løbet af vinteren gav kun 
diplom.  
 Ved generalforsamlingen den 16. 
oktober 1972 rejstes tvivl om det 
fornuftige i denne præmiering, idet 
især børnene nu var blevet ivrige efter 
at erhverve et sådan ølglas, at de trods 
sengeleje og feber absolut skulle til 
træning, for et glas ville de have. 
 Efter disse fremsatte hårde kendsger-
ninger erklærede forman-den Holger 
Hansen, at man ville tage problemet 
op til fornyet overvejelse og komme 
med et nyt udspil til næste år. 
 Efter at herre- og damefodbold var 
blevet til to udvalg i foreningen, var 
der gennem hele 1972 flere gange ytret 
ønske om sponsorer til beklædning af 
fodboldholdene. Da man havde 
indhentet tilbud fra et firma som 
sponsor, og man kun var lovet et sæt 
trøjer og intet mere, var bestyrelsen 
fortsat imod sponsorer, idet man 
indenfor bestyrelsen fortsat ønskede 
selv at bestemme, hvordan trøjerne 
skulle se ud. 
 Ved generalforsamlingen den 16. 
oktober 1972 var der fremsat forslag 
om en ny struktur i foreningen, og på 
et bestyrelsesmøde den 1. december 
1972 nedsattes et udvalg bestående af 
Holger Hansen, Tommy Pedersen og 
Asta Nykjær, der skulle gennemgå 
lovene og komme med nyt udkast til 
disse. 
  I december 1972 kom den - gennem 

F.I.R. bearbejdede længe ventede 
Rødovre-Ordning. Herefter fik alle 
foreninger alle instruktørudgifter til 
børnehold dækket, fast person-tilskud, 
kursustilskud m.m. En foreløbig 
beregning skulle kunne give Orient ca. 
kr. 40.000,-. 
 
1973 
 
 I foråret 1973 udtalte gymna-
stikudvalgets formand Leif Øster-
gaard, at mange af instruktørerne var 
helt ukendte med brugen af 
båndoptagere, hvorfor der indhen-
tedes tilbud til en båndind-
spilningscentral, der skulle placeres 
hos Frode Nykjær, og hvor 
instruktørerne så kunne komme og 
spille deres bånd over. Der blev 
indkøbt to båndoptagere og en 
pladespiller for kr. 2.500,-. 
 I april 1973  rettede fru Borgen, 
beboerforeningen "Carlsro" fore-
spørgsel til Orient, om man ville 
overtage 2 damehold i Carlsro 
sportshal fra næste sæson. Sagen gik til 
behandling i gymnastikudvalget, og 
efter en drøftelse enedes man om at 
overtage gymnastikken dér. 
 I vinteren 1972/73 var forsøgsvis op-
rettet et hold i selvforsvar. Frode 
Nykjær påtog sig instruktionen, og 
fremmødet var ca. 20. Da Frode 
Nykjær ikke ønskede at fortsætte, fik 
man ny instruktør - Edith Kristensen - 
og træningen blev flyttet til Tinderhøj 
skole.  Det viste sig, at mange havde 
interesse i denne idræt, så der i 1973 
var 56 tilmeldte på 2 hold, og en 
yderligere opdeling var under over-
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vejelse. 
 Idrætsmærket havde igen overgået sig 
selv, idet man i 1973 havde nået 129 
idrætsmærker. En fin sæson med over 
200 deltagere på stadion. 
Medlemstallet i foreningens for-
skellige afdelinger var pr. 9 november 
1973 i alt 1185. 
 
1974 
 
F.I.R. og Rødovre Centrum stod igen 
sammen om "Sport i Centrum" den 18. 
januar 1974. 
 Orient-garden spillede, og på scenen 
havde Orient 3 gymnastikhold og et 
selvforsvarshold med sammen med 
andre foreningers præsentationer. 
 Ved Orient´s gymnastikafslutning den 
30. marts 1974 havde F.I.R. anmodet 
Orient om at være vært ved dette års 
"Idræts- og lederfest med prisoverræk-
kelse". Dette havde Frode Nykjær 
allerede i januar måned tilbudt at tage, 
da man for første gang ved en gym-
nastikdag havde inviteret gæstehold til 
optræden. Roskilde Amts to re-
præsentationshold kom og gav 
publikum en rigtig god gym-
nastikoplevelse. F.I.R. tog venligt imod 
tilbuddet, for F.I.R.s repræsentantskab 
havde i februar indstillet Asta Nykjær 
og Frode Nykjær til lederprisen og 
Karin Pagaard til idrætsprisen. En helt 
igennem vellykket eftermiddag med 
borgmesteren i spidsen for et oplagt 
publikum. 
 Den kritiserede diplom- og  præmi-
eringsordning for flittigt fremmøde til 
træning, blev på et be-styrelsesmøde 
den 15. marts 1974 ændret, idet man 

fra 1975 ville uddele årskrus for 5 og 
10 års medlemsskab i stedet for den 
gamle ordning. Første uddeling skulle 
finde sted ved forårsgymnastikdagen 
1975. 
 I 1974 udsendte Idrætsmærket nye 
regler for gymnastikprøven, idet man 
fra da af foruden den gamle gym-
nastikprøve nu sideløbende kunne 
udføre en "almen formprøve", så ikke-
gymnaster havde større mulig-hed for 
at erhverve idrætsmærket. 
 Den 22. april 1974 modtog Orient 
takkekort fra Else og Viggo Jensen, 
Nørrevangen 2, i anledning af hilsen til 
deres sølvbryllup. Else var datter af 
gartner Jensen - en af de personer, der 
var med til at oprette Islev 
Gymnastikforening. 
 Herre-fodboldafdelingen tilmeldte to 
drengehold til Oslo-Cup den 4-11. 
august 1974. der opnåedes 
grupperejsetilskud fra Rødovre-
Ordningen og drengene foranstaltede 
avisindsamling til supplering af 
rejsepenge. Man havde kalkuleret med 
indsamling af ca. 3-4 tons til 4-600,- kr., 
men der blev indsamlet 6 ton, der gav 
1.500,- kr. 
 Asta og Frode Nykjær repræ-
senterede foreningen ved en ind-
bydelse fra Idrætsmærket til den 13. 
maj 1974. Årsagen var som tidligere 
anført de mange erhvervede 
idrætsmærker (129) i 1973. Asta fik 
overrakt Idrætsmærkets rekordpokal 
for godt arbejde. 
 Da idrætsmærkearbejdet på Rød-ovre 
stadion (maj måned) var startet ytrede 
Frode Nykjær ønske om, at der blev 
opsat et ur på gavlen af Rødovre 
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sportshal, så man under træningen 
kunne følge tiden. Formanden lod 
ønsket gå videre til kommunen, og 
uret blev opsat. 
 I 1974 blev Lis Pedersen - efter 3 
kurser - den første kvindelige 
fodboldinstruktør under D.D.G.U. 
 Herre-fodboldafdelingen havde gen-
nem nogle år haft besvær med at 
skaffe transport, når drengeholdene 
skulle ud til turneringskampe. Den 29. 
november 1974 blev der valgt en 
forældrekreds, som skulle varetage 
visse ting til støtte for børnene. 
Udvalget kom til at bestå af Helge 
Hansen (formand), Aksel Madsen 
samt Erling Hansen. 
 Poul Olesen fratrådte i efteråret 1974 
som leder af Rødovregarden Orient. I  
stedet tiltrådte Stig Svensson, og han  
ville gå ind i et nærmere samarbejde 
med Islev skoleorkester. 
 108 idrætsmærker i 1974. 
1975 
 
 Fra 1975 var der til udhol-
denhedsprøve - 8 km gang - lavet en 
ny rute, idet man i udvalget gerne ville 
have, at deltagerne startede fra 
Rødovre stadion. En strækning med 
udgangspunkt Rødovre stadion gen-
nem Damhusengen og omkring Dam-
hussøen samt yderligere to omgange 
på stadion gav nøjagtig 8 km. Fordelen 
ved den nye rute var, at der nu var 
mulighed for omklæd-ning og bad, 
ligesom dommerne bedre kunne styre 
fodgængerne samtidig med, at der 
foregik træning på stadion.  
 Medlemstallet pr. 3. januar 1975 var: 
1203 medlemmer. 

 Svømmeafdelingens trænerhold ar-
rangerede 25-26. januar en tur til 
Sønderborg Idrætshøjskole, hvor Inga 
Mogensen - tidligere svømme-
instruktør - nu var lærer. En meget fin 
tur. 
 Den af Boldklubben Rødovre til 
Orient tildelte jubilæumspokal blev 
ved generalforsamlingen overrakt til 
14-årige Lene Larsen, Tinderhøj 
Vænge (gymnast). 
 Hvad tidligere bestyrelser gentagne 
gange forgæves havde forsøgt gen-
nemført, havde festudvalget og 
formanden endelig klaret - nemlig 
revy. I februar 1975 arrangeredes revy 
om foreningen. Selv om det blev en 
meget fin aften, gav det et underskud 
på 1888,44 kr. 
 På et bestyrelsesmøde den 7. februar 
redegjorde Frode Nykjær for en telf.-
samtale, han havde haft med ROG.s 
formand Hans Tvedskov, hvori denne 
havde anklaget Frode Nykjær for 1) at 
gå syd for Jyllingevej trods aftale om, 
at dette ikke måtte ske, 2) at "stjæle" 
ROG.s ledere, 3) at sætte disse "stjålne" 
ledere bevidst til at lede gymnastik i 
det sydlige område, 4) at oprette 
gymnastikhold i den nye Rødovrehal 
og 5) at undlade at tage ROG.s navn 
med i en avisomtale om 
idrætsmærkearbejdet. 
 Hans Tvedskov betragtede Frode 
Nykjær som ophavsmand til Orient´s 
breden sig ud. 
 Bestyrelsen bakkede Frode Nykjær op 
i de svar, han havde givet Hans 
Tvedskov, idet man fandt alle 
punkterne grundløse. 
 Den af Chr. Helmer Jørgensen, Sports-
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goods, udsatte lederpokal overraktes 
den 22. marts 1975 til Frank Lykke 
Hansen, svømme-instruktør i Orient. 
 Fredag den 14. november 1975 fik Rø-
d-ovregarden Orient sit dødsstød. De 
ledere - Stig Svensson og Mogens 
Fallesen - som havde overtaget 
ledelsen efter Poul Olesen, var sam-
tidig ledere af Islev skoleorkester. Det 
samarbejde disse ledere havde villet 
skabe mellem garden og 
skoleorkestret, havde snarere indtryk 
af  var af destruktiv art, og da man i de 
sidste måneder igen havde søgt efter 
andre ledere uden resultat, var der i 
bestyrelsen enighed om, at man 
afviklede Rødovregarden Orient. 
 En måned senere 11/2-76 fik Orient 
leveret en stortrampolin, indkøbt 
udenom kommunen, og snart viste der 
sig overvældende tilslutning til denne 
idrætsgren. 
 Det bør her nævnes, at Orient´s regn-
skab for året 1975 for første gang 
nogensinde rundede en halv million - 
helt nøjagtigt kr. 254.766,78. 
  
1976 
 
 Den nye Rødovrehal blev klar til i-  b-
rugtagen den 15. januar 1976. 4 
halafsnit under samme tag skulle give 
idrætten i Rødovre gode kår. Orient 
havde fået både gymnastik og 
håndboldtimer i hallen, og på grund af 
den korte frist med tildeling måtte 
gymnastikudvalget ud med dupli-
kerede skrivelser for at gøre op-
mærksom på gymnastik for mo-
tionsherrer i hallen.  
 Uagtet al pessimisme lykkedes det 

over al forventning, idet holdet hurtig 
blev på 25 deltagere. 
 
 På et bestyrelsesmøde den 9. april 
1976 fremsatte formanden forslag om, 
at foreningen skulle tage bue-skydning 
på programmet. Der var ingen 
betænkelighed, men han fik besked på 
at arbejde videre med sagen, og ved 
næstfølgende møde den 7. maj 1976 
oprettedes afdelingen med Jes Rehder 
som udvalgs-formand. Afdelingen fik 
hurtig 19 medlemmer. 
 I maj/juni 1976 forsøgtes som-
mergymnastik med 1 pige-, 1 dame- og 
1 herrehold. Holdene sluttede ved 
sommerferiens indtræden med et 
blandet resultat der formentlig gør, at 
kun dameholdet fortsætter i 1977. 
 I juni 1976 udmeldtes Orient af 
D.G.F.= Dansk Gymnastik Forbund, 
idet man fandt, at DGF alene tilgodeså 
konkurrencegymnastikken, og da 
Orient kun har motionsgymnastik, 
mente man, at en udmeldelse måtte 
være relevant. 
 I 1976 erhvervedes 108 idræts-
mærker. 
 Dame- og herrefodboldafdelingerne, 
der hidtil havde kørt som to 
selvstændige afdelinger blev slået 
sammen til en afdeling pr. 1. november 
1976 og Tommy Pedersen blev 
afdelingsformand. 
 
1977 
 
 Boldklubben Rødovres jubilæums-
pokal overraktes selvforsvars-
instruktør Edith Kristensen. Forårs-
gymnastikdagens gæstehold blev 
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Præstø Amts repræsentationshold. 
Svømmeafdelingen startede på Nyager 
skole fra sommeren 1977. Årets 
generalforsamling den 26. februar 
havde 29 fremmødte. 
 Ved ibrugtagen af den nye 
Rødovrehal i 1976 blev indkøbt 
stortrampolin. I 1977 forsøgtes ind-
købt nr. 2. 1977 var også året, hvor der 
købtes nye måtter til selv-
forsvarsholdene. 
 Fodboldafdelingens dame-ynglinge 
blev i slutningen af februar i Fuglsø 
landsmestre indenfor DDGU. Bue-
skydningsafdelingen var i april til DM 
i Hillerød, hvor Orient´s Kjell Kjøller 
blev uofficiel dansk mester for 
begyndere. 
 Ved foreningens 45 års fødselsdag 
havde et medlem foræret Orient en 
jernskulptur, som blev sat på sten-
sokkel, og i juni 1977 fik Orient lov til 
at opstille den i Rødovrehallen. 
 Idrætsmærkeafdelingen holdt 7. 
oktober 1977 afslutningsfest, og der 
var i årets løb erhvervet 119 
idrætsmærker. 
 
1978 
 
Fodboldafdelingen havde tilmeldt hele 
14 hold til SBU og 3 hold til RAG´s tur-
neringer. Boldklubben Rødovres 
jubilæumspokal overraktes til Knud 
Nørgaard. General-forsamlingen 11. 
februar 1978 havde 38 fremmødte. 
Efter generalforsamlingen var der 
fællesspisning og revyaften. 
 I svømmeafdelingen havde der været 
arbejdet på indmeldelse i DSLF, men 
ved et træner-/udvalgsmøde, var alle 

tilfredse med tilslutningen til RAG, og 
ingen ønskede en hårdere 
træningsindsats. 
 Efter oplæg fra MDC = Midtjysk Data 
Center blev det besluttet, at 
fodboldafdelingen tog et forsøgsår fra 
april kvartal. 
 Til forårsgymnastikdagen den 1. april 
1978 var gæsteholdet de svenske 
"Humbugs". Det var dyrt, men et 
meget morsomt indslag på 
minitrampolin. 
 6. oktober var der IM-afslut-ningsfest, 
og årets høst af idrætsmærker blev 
123. Der havde dog deltaget i alt 175 i 
sommertræningen på stadion.  
 Der har i 1978 været en del murren i 
bueskydningsafdelingen, idet senio-res 
kun ville skyde, men ikke være med i 
at få arbejdet til at glide. På et særskilt 
møde, havde de dog indset 
nødvendigheden af samarbejde - eller 
lukning af afdelingen !. Der er blevet 
rene linier igen ! 
Afdelingen stod som arrangør af DM 
den 31/3 - 1/4 1978 i Rødovrehallen. 
Gæsteholdet til gymnastikdagen blev 
ODK Ollerup delingsførere i Køben-
havn.  Håndboldafdelingen tilmeldes 
nu KHF´s turneringer i stedet for RAG, 
for at undgå de lange køreture. 
Instruktørlønningerne i gymnastik-
afdelingen steg til kr. 65,- pr. time. 
 
1979 
 
 Der var fortsat problemer i bueskyd-
ningsafdelingen. Formanden Jes 
Rehder blev afsat, men han havde 
"glemt" at afregne sit forskudsbeløb kr. 
1500,- til Orient. Henning O. Pedersen 
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skulle nu forestå DM-stævnet i foråret. 
 Trampolinholdet fik overraskende en 
KM-juniormester den 3. marts. 
 Orient-revyen havde været vist på 
Broparken og blev optaget på video.  
 Idrætsmærkefesten den 5. oktober 
havde 125 besøgende, og der blev i alt 
opnået  119 idrætsmærker. 
 I denne sæson havde svømm-
eafdelingen oprette handicapsvøm-
ning i Nyager skole. ASF = 
Arbejdernes Samariter Forbund hjalp 
med to assistenter. 
 
1980 
 
 Svømmerne var i oktober til stævne i 
Horsens. De havde medbragt spiritus 
trods forbud herom. Så fik de at vide, 
at en gentagelse ville give ude-
lukkelse. 
 Foreningens balancebom til gym-
nastik var omsider blevet afsat, da 
man forlængst  er udmeldt af DGF. 
 Kasserer Holger Andersen blev ved 
F.I.R.s repræsentantskabsmøde valgt 
til "Årets idrætsleder". 
 Håndboldafdelingen havde endelig 
fået et drengehold, og Orient´s 
svømmeafdeling stod for RAG.s 3-
trinsstævne den 1. marts. 
 Generalforsamlingen 9. februar havde 
samlet 32 deltagere af 1524. Fodbold 
afdelingen havde været kørt på EDB, 
men denne form for kon-
tingentstyring ophørte efter prøve-
året. Der var ikke den store be-sparelse 
for lederarbejdet som ventet. 
 Orientgarden måtte stoppe grundet 
ledermangel.  
 Orient´s idrætsmærkeafdeling havde 

været "kaniner" til filmoptagelse af en 
ny DDGU-film, der blev færdig-
klippet i 1980. 
 Gymnastikafdelingen havde haft et 
møde med ROG om Orients "gåen syd 
for Jyllingevej". Mødet afklarede 
spørgsmålet, idet "skillelinien" aldrig 
er blevet nedskrevet, men at det var en 
stiltiende overenskomst fra meget 
tidlig tid, at Islev Gymnastikforening 
(nuværende Orient)  holdt til i Islev og 
ROG havde resten. Problemet afklaret 
uden at det gode forhold foreningerne 
imellem blev spoleret. 
 På generalforsamlingen overraktes 
Boldklubben Rødovres jubilæums-
pokal til Jørgen Jacobsen, hånd-
boldformand. 
 Orient´s egen lederpokal skænket af 
"Sportsgoods" overrakte sidste års 
modtager Gunnar Luplau til Jan 
Quaade med en meget fin 
begrundelse. Umiddelbart efter 
generalforsamlingen var der ekstra-
ordinært møde i bueskydningsafde-
lingen. Henning O. Pedersen med-
delte, at der kun var 3-4 voksne og 
nogle få børn tilbage i afdelingen, og 
ingen ville påtage sig at hjælpe . Det 
blev bestemt at lukke afdelingen, og 
Henning bemyndigedes til at sælge 
materialerne. 
 Gymnastikdagens gæstehold var 
Malmø-Flickorna aspiranthold. Sam-
tidig overrakte borgmester Dahl 
Nielsen årets lederpris til Holger 
Andersen. 
Leif Halling, formand for fodboldafde-
lingen fik et mistillidsvotum på et 
udvidet spillermøde og trak sig. 
Tommy Westberg (tidligere Peder-sen) 
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blev ny formand. 
 Jørgen Jacobsen oplyste, at 
drengeholdet var lukket igen, så det 
levede kun i kort tid. Drengene blev 
bare væk. 
 Idrætsmærkeafdelingen arbejdede på 
at få sit eget kartotek, så vi altid kunne 
have de rigtige navne og adresser og 
især fødselsdage og mærkegrad. Det 
kunne dog kun føres tilbage til 1964, 
da vi ikke har optegnelser fra tidligere. 
Årets "høst" af mærker blev 29 
ungdomsmærker og 107 mærker for 
voksne. 
 
 1981 
 
Boldklubbens jubilæumspokal 
overraktes Elisabeth og Svend Peter-
sen, IM-afdelingen. Gæstehold i år 
blev Greve´s mix-hold. Frode Nykjær 
indtrådte i F.I.R.´s bestyrelse og blev 
den 29/4 valgt til formand. 
13. februar nedsattes et jubilæums-
udvalg bestående af Jan Quaade, Kati 
Bendixen, Asta og Frode Nykjær. På 
generalforsamlingen 14. februar fik 
formanden Holger Hansen overrakt 
foreningens lederpokal som tak for 
hans store arbejde med Orient. 
 Da pokalen nu havde "vandret" i 10 år 
uddeles den ikke mere og sidste ejer 
fik den til ejendom. 
 Der blev i 1981 erhvervet 152 idræts-
mærker, hvoraf de 32 var ung-
domsmærker. Vort eget IM-kartotek 
var nu i orden. Årsopgørelsen for 
foreningens medlemstal udviste 1499 
medlemmer. 
 
1982 

 
 31 medlemmer til generalforsam-
lingen den 13. februar. Bk. Rødovres 
jubilæumpokal overraktes Jytte Till-
gren, Damefodboldafdelingen. 
 Gæsteholdet til foreningens jubi-
læumsårs gymnastikdag blev Gym-
nastikhøjskolen v/Viborg. 
 Svømmeafdelingen havde igen haft 
føler ude efter medlemsskab i KSSU, 
men prismæssigt blev det alt for dyrt 
for vore kun 25 konkurrence-
svømmere, idet hele foreningens 
medlemstal skulle medregnes. 
 I forbindelse med jubilæumsåret 
havde fru Arvin ønsket at oprette en 
fond og havde indskudt kr. 5000,- 
hvoraf renterne skulle fordeles til 
unge, som tager på kursus. Fondens 
midler uddeles hvert år den 1. maj. 
 50 års jubilæumsfesten på Orchide-
terrassen forløb meget fint. 151 
tilmeldte + gæster og bestyrelse - i alt 
199. Mange gaver modtaget ved 
receptionen. Første uge i maj var der 
aktiviteter på Islev skole, sluttende 
med festdag i festsalen for både små 
og store. Tryllekunstner og diskotek. 
 148 idrætsmærker erhvervet i år. 
 Medlemseftermiddag med Lise 
Nørgaard som gæst. 
 
1983 
 
 I de sidste par år havde F.I.R. arbejdet 
på at måtte opsætte re-klamer på 
kommunale anlæg. Det var endelig 
gået i orden og Orient fik 3 pladser i 
sportshallen, og de blev for 1983 alle 
solgt til firmaer. 
 Bk. Rødovres jubilæumspokal blev i år 
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givet til Birgitte Stubbe, Svøm-meafde-
lingen. 
 Æresmedlem Thilde Flügge blev 70 år 
den 1. marts 1983. 
 Borgmester Per Møller havde i et brev 
til Orient inviteret til et besig--
tigelsesmøde d. 5. marts 1983 kl. 09.00 
på nuværende legested-/børnehave, 
Vårfluevej 15-17 med tanke på at 
overdrage stedet som klubhus for 
Orient. 
 Gæstehold til gymnastikdagen blev 
Gerlev Gymnastikhøjskole. 
 
Første bestyrelsesmøde i det nye 
klubhus, Vårfluevej 15 holdtes den 
12. maj 1983. 
 
Klubhuset blev overdraget Orient mod 
at foreningen betalte lys og varme.  
Kristine og Knud Nørgaard blev 
"engageret" til at sørge for 
rengøringen. Der holdtes reception for 
overdragelsen den 13. maj. 
 Der blev for første gang uddelt legat-
portioner fra Arvins Mindefond. 2 
portioner á kr. 200,- til Bente Jacobsen 
og Lisa Jensen, begge 
gymnastikinstruktører. 
 I sommeren 1983 havde fodbold-afde-
lingen haft fin kontakt med tidligere 
bestyrelsesmedlem, Hjarne Ditlevsen, 
nu Svendborg, og afde-lingens 
puslinge havde med hans 
mellemkomst været på en træ-ningstur 
til Tåsinge.  
 Svømmerne ville også en tur 
"udenlands" og var på Bornholm ! 
 Foreningen fik tilbudt en flagstang 
gratis. Den lå ganske vist på Lolland, 
men håndboldformanden Jørgen Ja-

cobsen tilbød at hente den.  Kasserer 
Holger Andersen tilbød Orient en 
fundamentsokkel, så der holdtes 
rejsegilde 12. nov. 1983. På fød-
selsdagen ønskes for klubhuset et flag. 
 Bestyrelsen enedes om at gøre første 
lørdag i maj til en fast fødselsdagsfest 
for Orient, hvor man til første gangs 
fest agtede at invitere bestyrelsen, 
Hjarne Ditlevsen, borgmester Per 
Møller, kommunalbestyrelsen samt 
Fritidsforvaltningen med halin-spektør 
John Larsen og fritids-inspektør Knud 
Tjerny. Endvidere Ea og Emil 
Pedersen. 
 Der blev endvidere fastsat regler for 
benyttelse af klubhuset. Ingen private 
fester. Hvis andre foreninger ønskede 
at benytte huset til kurser, kostede det 
kr. 200,- for varme og rengøring. 
 Medlemseftermiddag 26. nov. havde 
gæstetaler Gunnar Nu Hansen, og 
klubhuset var propfuld af med-
lemmer. 
 
 
1984 
 
 Per Bendixen, fodbold-ungdoms-afde-
lingen, overraktes Rødovres jubi-
læumspokal. Gæstehold til gymna-
stikdagen blev O.D.K. = Ollerup 
delingsførere i København. 
 Der havde været indbrud gennem et 
ovenlysvindue i Orient-huset og se-
nere i løbet af året 2 gange forsøgt 
indbrud. 
 Svømningen på Nyager skole havde 
nu 20 handicappede på holdet, og 
derfor uddannes yderligere to trænere 
til at klare dette. 
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 Der kom 73 medlemmer til gene-
ralforsamlingen den 11. februar. 
Formanden Holger Hansen trådte 
tilbage efter 18 år på posten, og Jan 
Quaade - den nyvalgte formand - talte 
og overrakte Holger et sæt 
manchetknapper i guld, som tak for 
hans store arbejde for Orient. 
 Basketafdelingen var ved at blive 
etableret. Unge mennesker arbejdede 
ihærdigt på at samle spillere og havde 
i årets løb nået 25 og mange 
træningstimer i skoler og haller. 
Der var i år 3 legatansøgere til Arvins 
Mindefond: Pia Nørgaard, Marit 
Nykjær og Bente Jacobsen. Legaterne 
overraktes den 5. maj på fødsels-
dagsfesten. 
 Sidste år startede gymnastikaf-
delingen en folkedanseraften i Orient-
huset. Succesen blev gentaget denne 
sommer. Gymnastikafdelingen havde 
startet et voksenhold i selvforsvar i år. 
 Medlemseftermiddagens taler blev 
journalist Bjørn Andersen, TV.Byen. 
Han inviterede foreningen på besøg i 
TV-Byen til februar 1985 
 IM-afdelingen afslutningsfest den 5. 
okt. blev fin i alt 147 erhvervede 
mærker, heraf 23 ungdomsmærker. 
 Medlemskartoteket var Bente Jensen 
gået i gang med. Svømmeafdelingen 
tilmeldte sig Frederiksborg Amt, da 
aktiviteten i R.A.G. tilsyneladende var 
gået i stå. 
 
1985 
 
 Året startede med et internt 
lederkursus i Orient-huset, hvortil 16 
havde meldt sig. Det gik over to 

aftener og en weekend og blev afviklet 
godt af Christian Søe fra D.I.F. 
 Basketballafdelingen havde holdt fest 
i Orient-huset og misligholdt reglerne. 
De fik et halvt års karantæne. 
 Ved generalforsamlingen den 8. 
februar fik Lars Vegener overrakt Bk. 
Rødovres jubilæumspokal. Basket-
afdelingen arrangerede skolestævne i 
Rødovrehallen 28-29. marts for alle 
skoler i Rødovre. Kun en ansøger i år 
til Arvins Mindefond: Pia Nørgaard.  
 Rødovres venskabsby i Finland, 
Jävenpää sendte to drengehold i 
fodbold hertil 10-13. juni. Orient 
spillede mod dem, og der var lagt et 
stort program for deres besøg.  
 Orient-huset blev malet udvendigt 22. 
juni af bestyrelse og udvalg. 
Kommunen betalte materialerne. 30. 
maj var der igen en fin 
folkedanseraften med Nete og Bendt 
Pedersen, Måløv folkedansere som 
musikere og lærere.  
 Orient-husets tag var utæt, og 
formanden havde to gange skriftligt 
gjort opmærksom herpå. 
 Selvforsvar for voksne var ikke 
kommet i gang,  så det ophørte. Årets 
gæstetaler ved medlemseftermid-
dagen blev D.I.F.s generalsekretær 
Emanuel Rose. 
 IM-afdelingen havde deres afslut-
ningsfest 7. okt. Den blev helt igennem 
den jubilæumsfest, udvalget havde 
arbejdet på. Gæster var bl. a. 
Idrætsmærkets formand Knud Schøler, 
Århus, og en række medlemmer havde 
lavet hele 25 lagkager. 
 
1986 
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Tage Pommer fik ved gymnastik-
dagen overrakt Bk. Rødovres jubi-
læumspokal. Det var ikke alene i 
Orient-huset, der skete indbrud. I 
Sportshallens garage havde der også 
været indbrud  og bl. a. IM-udvalgets 
materielvogn var opbrudt - intet 
stjålet, da værdierne ikke overvintrer i 
kassen udenfor sæsonen. Vellykket 
fastelavnsfest i Orient-huset med 46 
børn og ca. dobbelt så mange forældre. 
Pladsen var trang, men hvor der er 
hjerterum er der.....   
Generalforsamlingen havde 61 
fremmødte, og der var vældig røre om 
spørgsmålet sponsor og rekla-
mepenge. Det hele mundede dog ud i, 
at der nedsattes et udvalg, der skulle 
bearbejde sagerne, og så skal der 
indkaldes til en ex. gene-ralforsamling 
snarest. 
 Også fodboldafdelingen havde ind-
brudsbesvær, idet deres fodbold-skabe 
på Islev skole blev opbrudt og bolde 
forsvandt. 
 Foreningens fødselsdagsfest den 3. 
maj fik afsløret et 2 m stort bomærke 
på ydermuren, malet af Svend Aage 
Pedersen, fodboldformand. Orient gav 
sig selv et elektrisk vægur. 
Årets "høst" blev 122 idrætsmærker. 
Medlemseftermiddagens gæstetaler 
var Georg Metz fra DR TV.  Orient var 
med ved "Sport i Centrum" den 3. sept. 
og fik som del af overskuddet kr. 610,-. 
 
1987 
 
 52 mødte til generalforsamlingen. Be-
styrelsen havde i nogen tid haft sved 

på panden, da klubhuset skulle 
overtages midlertidig af kommunen, 
som skulle bruge det til børnehave, 
mens en anden blev renoveret. Sagen 
gik dog i orden på anden måde, så 
bestyrelsen åndede lettet op 
 IM-afdelingen v/Asta og Frode 
Nykjær var inviteret til Idræts-
mærkets sammenkomst den 3. april, 
hvor de fik overrakt Prins Axels 
Mindepokal som erkendtlighed for 
deres arbejde med idrætsmærket. 
 3 ansøgere til Arvins Mindefond: Jan 
Flemming Nielsen,  Trampolin, Jan-nie 
Nielsen og Rikke Stehr, Gym-nastik. 
Legatportioner a´ kr. 300,- uddeltes. 
 "Sport for dig" i Rødovre Centrum 
den 27. aug.. Orient var repræ-senteret 
ved gymnastik og trampolin og havde 
en info-bod bemandet samt udstilling i 
Selandia Radios vindue. 
 Der var fortsat ikke sket reparation af 
Orient-husets tag trods gentagne 
henvendelser til kommunen. 
Formanden havde nu (aug. 87) skrevet 
igen og bilagt alle tidligere skrivelser 
og ventede nu svar ! 
136 idrætsmærker blev det til i år. Ikke 
alle kom efter det ved 
afslutningsfesten. Der havde været ca. 
120 deltagere til festen. 
 Endelig i november blev taget på 
Orient-huset repareret. Først da 
kommunens folk havde besigtiget 
taget, gik det op for dem, at det 
hastede. Medlemseftermiddagen blev 
en fuser. Bjarne Larsen, Hillerød Politi 
skulle fortælle om Siriuspa-truljen i 
Grønland, men glemte aftalen. Han 
sendte en stor undskyldning og ville 
tale gratis en anden gang. 
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1988 
 
 Arvins Mindefond havde i år 13 
modtagere. Jan Angelloz, Allan Da-
nielsen, Susanne Danielsen, Birgitte 
Stubbe, Svømning. Tina Buur Niel-sen, 
Marit Nykjær, Jannie Nielsen og 
Lillian Kristiansen, Gymnastik og 
Annie Truelsen, Winnie Christensen, 
Trine Kjær og Jan Fl. Nielsen, 
Trampolin. De fik alle kr. 300,- i 
legatportion. Orient gav sig selv en 
klaverlampe i fødselsdagsgave. IM-
afdelingen v/Leif Østergaard og Kir-
sten Bertelsen deltog i Stavns-
båndsstafetten fra København til 
Roskilde. Fhv. stadsarkitekt Lorent-zen 
var årets gæstetaler ved med-
lemsmødet, og emnet var Ungdoms-
byen i Rødovre, som han var 
ophavsmand til. 
 Der blev erhvervet 140 idræts-
mærker, hvoraf de 15 var 
ungdomsmærker. 
1989 
 
Orient deltog med et mande-
gymnastikhold ved Cykelklubben FIX 
75 års jubilæum på plænen ud for 
Rødovre hovedbibliotek den 2-3 sept. 
 Fodboldafdelingen havde glemt at af-
melde brug af haltimer en weekend  
og måtte betale bøde. Afdelingen blev 
irettesat af formanden. 
 Orient fik 15 nye borde til klubhuset. 
kr. ca. 20.000,-. Kommunen bevilgede 
kr. 5000,-. 
 Nyagerbadet lukkede for forenin-gens 
handicapsvømning, og den flyttede 
derfor til Vestbadet. 

 Boldklubben klagede igen over,  at I-
drætsmærkets diskos- og spyd-kastere 
ødelagde fodboldbanen. 
Repræsentanter fra klubberne og 
halinspektøren efterså banen og fandt 
ingen anledning til påtale. 
 Dagplejemødrene havde rettet hen-
vendelse til kommunen om tilladelse 
til at benytte Orient-huset til "lege-
sted". Vi protesterede, og der skete 
ikke mere. 8. september indkaldtes til 
møde om en kommende basket-
afdeling i Orient. Maj Britt Chri-
stensen blev ny formand og afdelingen 
tilmeldtes D.B.B.I.F.. 
 Torvedag 4. august i samarbejde med 
Islev Torvs handlende. Handi-capafde-
lingen tilmeldtes DHIF. Dan-
markssamfundet blev søgt om en 
børnefane. 
 131 idrætsmærker i 1989 og Per Mar-
cussen blev af Idrætsmærket hædret 
for mærke nr. 650.000 i organisationen 
siden dets start i 1921. 
 Fodboldafdelingens kasserer eksklu-
deret for rod i finanserne. 
Den 18. nov. havde Tove Olesen og 
Hanna Pedersen et møde med 
bestyrelsen om oprettelse af en 
handicapafdeling. Der arbejdes vide-re 
med sagen. Tidligere mangeårig 
formand Holger Hansen afgik ved 
døden den 11. nov. 1989. 
 Arvins Mindefond legater gik til Laila 
Rasmussen, Gitte Møller og Jannie 
Johansen, Gymnastik og Jan F. Nielsen, 
Trine Kjær, Trampolin. 
 
1990 
 
Nede Hansen oprettede Holger 
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Hansens Mindelegat. Fundats udar-
bejdedes. El-kørestols-hockey (handi-
capafdelingen)  startede aktiviteten i 
Islev skoles festsal den 14. august med 
11 kørere. Efter ansøgning til 
Kulturministeriet modtog  foreningen 
kr. 3.000 til dens start. På grund af 
kommunens stramme økonomi 
ophørte  aftenbetjeningen af pedel-
bistand på Islev skole. Nøgler ud-
leveredes. 
 
1991 
 
Holger Hansens Initiativpris 
(mindelegatet)  blev tildelt Peter 
Møller for aktiviteten omkring 
Baskeballafdelingen. Ved general-
forsamlingen 9. februar fratrådte 
Holger Victor Andersen som ho-
vedkasserer og Asta Nykjær valgtes til 
hans afløser. Ebbe Jensen fratrådte 
som fodboldformand og i stedet 
valgtes Henrik Hansen. Til ny sekretær 
efter Asta Nykjær, der havde beklædt 
posten siden 1969 valgtes Kirten 
Bertelsen.  Svømmeformand Benthe K-
jærsgaard ophørte, og Jan Angelloz 
overtog for-mandsposten i afdelingen.  
Klubhusudvidelse blev drøftet. 
 Arvins Mindefond uddelte legater til: 
Susanne Lund Hansen, Lucretia 
Hansen, Gitte Møller og Jannie 
Johansen, alle Gymnastik, Henrik 
Østergaard, Idrætsmærket. 
 Psykiske udviklingshæmmede fod-
boldspillere blev optaget i Orient´s 
fodboldafdeling. 
 Islevbadets Motionscenter fik Gym-
nastikafdelingen overdraget mandage 
og onsdage af kommunen. Trænere 

blev engageret og billetter og 
klippekort klargjort. EDB installeredes 
hos hovedkassereren. Svømning 
startede vandgymnastik. Selvforsvar 
flyttedes til Rødovrehallen. 
 
1992 
 
 Elisabeth Petersen tildeltes Holger 
Hansens initiativpris. Fodbold for 
psykisk handicappede ophørte i 
fodboldafdelingen, da de ikke ville 
acceptere almindeligt medlemsskab 
med kontingent. 
 Arvins Mindefond uddeltes i dette år 
til: Jan F. Nielsenm, Annie Truelsen, 
Trampolin, Jan Angelloz, Svømning og 
Gitte Møller, Lone Nielsen og Dorte 
Rasmussen, Gymnastik. 
   På gymnastikdagen indviedes 
Orient´s nye børnefane. 1. søm blev 
slået i af Holger Andersen, 2. søm af et 
ungdomsmedlem, Nete Trorup og 3. 
søm af formanden. 
 Elly Nielsen udnævntes samme dag til 
æresmedlem. 
 Ved Orient´s 60-års fødselsdags-
reception havde man henstillet til evt. 
gavegivere at betænke vore to fonde. 
Begge fonde fik således konsolideret 
deres beholdning til glæde for 
kommende legatmodtagere. 
 Igen samarbejde med Islev Torv om 
en torvedag, som gik hæderligt. Fra 
1993 skulle al Orient´s fodboldspil 
samles på Islev skole. Det skulle gælde 
både træning og kampe. Efter 
sammenslutningen af DDGU og 
DDSGI blev Orient medlem af den nye 
landsorganisation DGI Storkøbenhavn, 
og ikke som tidligere Roskilde Amts 
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Gymnastikforening. 
 Foreningens 60 års jubilæumsfest 
afholdt på Islev skole, blev en succes 
med mange tilmeldte samt optræden 
af medlemmer. Her udnævntes Frode 
Nykjær til æresmedlem. 
Orient-bladet blev fra 1993 foreslået at 
udkomme i kun 4 numre plus en 
samlet brochure til starten på næste 
sæson.  
 Ad hoc-udvalg blev nedsat vedrø-
rende dagaktivitet i klubhuset. 
 
 
1993 
 
"Åbent Hus" hver tirsdag eftermiddag 
for alle som havde lyst til samvær blev 
en realitet fra 12. januar 1993 med 
Hugo Schack Hansen som leder. 
 Københavns Amt havde købt 3 
renoverede kørestole til El-køre-
stolsafdelingen. 
 Udvidelse af klubhuset kom lidt 
nærmere tegnebrættet i tæt sam-
arbejde med kommunen. Ligeledes 
arbejdedes der på anlæg af pe-
tanquebaner ved klubhuset. 
 Fodboldafdelingen skiftede formand 
til Martin Krogh-Jensen, og fodbold for 
psykisk handicappede blev igen 
indmeldt i Orient, men under 
Handicapafdelingen - og på Orient´s 
præmisser ! 
 Holger Hansens initiativpris blev ved 
generalforsamlingen overrakt Svend 
Aage Pedersen for hans indsats som 
træner og igangsætter af El-kørestols-
hockey. 
 Arvins Mindefond uddeltes til: Tina 
Sørensen, Gitte Møller, Susanne 

Hansen, Jannie Johansen, Lene 
Schmidt, Lone Nielsen, Dorte Ras-
mussen, Nete Trorup, Susanne Frikke 
og Sonja Sørensen, Gymnastik samt 
Thomas Mouritsen, Peter L. Sørensen, 
Christian T. Jensen, Søren Lund, Steen 
Neumann, Basketball og Svend Aage 
Pedersen, Handicap-afdelingen. 
 Formanden Jan Quaade blev 
Idrætsrådets formand og formand for 
kommunens Folkeoplysnings-udvalg. 
 Der havde de sidste år været forsøgt 
indbrud i klubhuset, og i 1993 blev 3 
ruder knust. Mærkeligt, da der ingen 
værdier var at hente og heller ikke 
drikkevarer. Ærgerligt at det sker ! 
 For at vise foreningens interesse for 
medlemsskab i den nye amtsforening 
= DGI Storkøbenhavn, havde Orient 
holdt bestyrelsesmøde i DGI.s gamle 
præstegaard i Sverige. 
 Svømningen i Vestbadet ophørte, da 
medlemmerne ikke følte sig vel-
komne. 
 I alt 87 idrætsmærker blev erhvervet i 
1993. Handicapafdelingen søgte 
forskellige fonde og modtog kr. 10.000 
fra Dronning Margrethe og Prins 
Henriks fond og kr. 40.000 fra 
Kulturministeriet, alt til indkøb af el-
kørestole. 
 
1994 
 
Store Legedag foregik på Islev Skole 
den 8. maj. Der ydedes tilskud fra 5 %-
puljen til materiel. 
 87 tog idrætsmærket i 1994. Jan An-
gelloz modtog Holger Hansens 
initiativpris for oplægget til vand-
gymnastik. 
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 Asta Nykjær fik jubilæumsgave for 
sine 25 år i bestyrelsen, og formanden 
en lille erkendtlighed for sine 10 år 
som formand. 
Arvins Mindefond havde i år 26 ansø-
gere: Peter L. Sørensen, Nicolai 
Hansen Christian T. Jensen, Lisbeth 
Gauguin, Katja Bostrup, Malene 
Hervig, Pernille L. Hansen Katrine 
Andreasen, Inga H. Nielsen, Preben 
Christensen, alle fra Basketball-
afdelingen. Endvidere Hanne Olsen, 
Nete Trorup, Knud Nørgaard og Lene 
Schmidt, Gymnastik og Susanne 
Frikke og Sonja Sørensen, Motions-
centret, Svend Aage Pedersen Handi-
cap, og Jan Angelloz, Svømning samt  
Marina Witt, Pia Pilemark, Anette 
Vejen, Mette Nielsen og Henriette 
Jensen og Lars Vegener, Håndbold. 
 Rockwool-Fonden havde ydet kr. 
10.000 til Handicapafdelingen. 
Rødovrehallen renoveredes endelig. 
Nyt tag, gulv, lys og facade. 
 Svømmeafdelingen arbejdede på et 
EDB-projekt hos udvalgsformanden, 
da det blev for dyrt forsikrings-
mæssigt at have et anlæg stående i 
klubhuset. 
 Tove Olesen og Svend Aage Pe-dersen 
byttede sagsområde. Tove overtog 
festudvalget og Svend Aage 
handicapafdelingen. 
 Orient fodbold vandt Rødovre-Cup én 
1994. 83 erhvervede idræts-mærket.      
 Svømmeformanden hav-de svare 
problemer med sit nye EDB-anlæg og 
medlemsregistreringen.  
 Klubhusudvidelsens tilbudsmateriale 
og tegninger fremlagdes. Overslaget 
lød på kr. 386.615,-. Mange 

forhandlinger var gået forud. 
Byggeriet skulle omfatte udvidelse af 
det store rum med 51 kvm. samt et 
tilstødende lager-/arbejdsrum  på 21 
kvm. Husets ejer er stadig kommunen 
- også efter udvidelsen, selv om Orient 
betalte. Men med en sådan investering 
troede ingen på, at kommunen ville 
kræve den tilbage foreløbig. 
 Sportstasker kunne nu købes i forenin-
gen, der fik dem på lager. Svømmeaf-
delingen havde en træner med 
interesse i triathlon, og så forsøgte 
svømmeafdelingen at lave mini-
triathlon. 
 Drengesatsningen i gymnastik var 
svær at få igang, men der kom 10 
drenge at "bygge på", så det gik 
fremad. I forbindelse med dren-
gesatsningen havde Orient søgt 5 %-
puljen og fik kr. 21.000 til indkøb af 
nye skumredskaber. 
   
1995 
Orient og Forstædernes Bank, Rødovre 
Centrum gik i spon-sorsamarbejde. 
Svømmeafdelingen flyttede fra 
Frederiksborg Amt til DGI 
Storkøbenhavn. 15. februar gik 
byggeriet i gang på Vårfluevej og 6. 
maj blev der holdt indvielse samtidig 
med Orient´s fødselsdag. Klubhuset 
havde fået ophængt nye lamper, som 
kommunen  havde foræret Orient som 
gave i forbindelse med med indvielsen 
af tilbygningen. Handi-capafdelingen 
fik en ny kørestol af Københavns Amt. 
Der havde været møde mellem Orient 
og Rødovre Petanqueklub om, at 
petanque kunne blive Orient´s nye 
afdeling. Mange var interesserede, 
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men ved Petan-queklubbens egen 
interne gene-ralforsamling blev 
samarbejdet nedstemt. Basketball var i 
rivende udvikling, med et drengehold, 
dame-junior og herrehold, men der 
manglede træningsplads. Store 
Legedag fortsatte i år den 21. maj på 
Islev skole. 
Idrætsmærket tog 84 mærker i 1995. 
 Bente Jensen sluttede 1. maj som 
kartoteksfører og Knud Nørgaard 
overtog jobbet. Holger Hansens 
initiativpris gik i år til Knud Nørgaard 
for initiativet til Store Legedag samt 
for hans 10 år som gymnastikformand. 
Arvins Minde-fond uddelte legater til: 
Kathrine Andreasen, Tina Jensen, 
Signe Frøssing, Signe Boldberg, Peter 
L. Sørensen og Nicolai B. Hansen, alle 
Basketballafdelingen. Endvidere til 
Annbritt Anthonsen, Gitte Møller, 
Nete Trorup, Lene Schmidt, Susanne 
Lund Hansen, gymnastikafdelingen, 
og Annie Truelsen og Jan F. Nielsen, 
Trampolin. 
 Ved forårsfesten havde Marie Larsen 
og Frode Nykjær lavet en lille revy 
som optakt til ballet - Vellykket ! 
 Susanne Lund Hansen blev ny 
formand for gymnastikafdelingen, og 
Elisabeth Petersen blev nyudnævnt 
kasserer for afdelingen, som ikke før 
har haft en sådan, men udvalgets 
opgaver blev fordelt på flere hænder.. 
 Udgifterne på klubhusets udvidelse 
blev på i alt kr. 421.395,85. De øgede 
udgifter skyldtes bedre gulvbe-
lægning samt andre nødvendige æn-
dringer. 
 Basketball og Fodbold havde været på 
træningslejr i Polen. Genvisit af 

polakkerne engang i foråret 1996. 
  
1996 
 
"Moster" Edith Kristensen, som siden 
1973 havde været ORIENT´s selvfor-
svarsinstruktør fik Holger Hansens 
Mindelegat ved generalforsamlingen 
10. februar. 
Jacob Bay Hansen blev ny formand for 
Basketball, Maj Britt Christensen 
overtog festudvalget.  
Der blev lavet dækkeservietter til klub-
huset. Motivet var en del af et kort 
over kommunen og med to billeder fra 
klubhuset. Trykt hos Islev Tryk og 
derefter beklædt med klar plastic på 
begge sider. 
Den 1. juni 1996 arrangerede kom-
munen lederfest for alle foreningernes 
ledere/instruktører. Orient havde 
tilmeldt 70 m/led-sagere.  
Fonden af 1982 donerede kr. 50.000 til  
 projektet "Grønt Åndehul"-sam-
arbejdet på legepladsen ved klubhuset. 
Kulturministeriet gav kr. 100.000 og 
Rødovre kommunes "mindst 5 % 
pulje"  gav  kr.  
75.000. Kommunen ville dog ikke stå 
for regnskabet, så det blev overladt til 
ORIENT.s kasserer. Der blev i samme 
forbindelse opsat et hegn ind til 
klubhuset og anlagt en petan-quebane 
på hver side af hegnet.  
 
Basketball holdt fest i klubhuset. Den 
gik lidt for vidt med klager fra naboer 
m.fl.  
Aktiviteten fik en kraftig påtale, da 
festen åbenbart var af privat karakter, 
og afdelingen fik derfor karantæne fra 
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huset på ubestemt tid. 
På Orient´s fødselsdag 1. lørdag i maj 
fik 8 instruktører hver en legat-portion 
fra Arvins Mindefond. 
 
Idrætsmærket havde eksisteret i 
ORIENT i 50 år hvorfor alle deltagere 
ved afslutningen fik en rose med hjem. 
87 havde erhvervet idræts-mærket.  
Handicapafdelingen havde søgt og 
fået kr. 100.000,- af kulturministeriet til 
indkøb af nye el-kørestole til el-
hockey.  
Svømmeafdelingen var blevet den 
største aktivitet i ORIENT med over 
650 medlemmer.  
 
Poul Olesen stod for indbydelse i 
efteråret til petanquespil 2 gange om 
ugen. 
I maj arrangeredes Store Legedag både 
på Islev skole (ORIENT) og i Kærene i 
syd. 
Kommunen arrangerede Sjov lørdag 
for alle kommunens børn den 21. 
september. Orient var stærkt engageret 
i arbejdet.  
 
Ved DGI´s Kulturbystævne 25. til 27. 
juni deltog mange Orientmedlemmer 
som hjælpere. Endvidere ledte 
Susanne Lund Hansen et M/K 
amtshold også med Orient-deltagere. 
De gav opvisning i Kongens Have ved 
stævnet. 
 
1997 
 
Ved generalforsamlingen fik Susanne 
Lund Hansen overrakt Holger 
Hansens Mindelegat. Islev aktivitets-

råd afholdt 30.-31 maj Byfest i Islev. 
Orient´s fodboldafdeling leverede 80 
% af arbejdet. Store Legedag 25. maj på 
Islev skole. Rødovre kommune indbød 
igen til lederfest den 7. juni. Orient 
deltog. 
Petanque fik faste træningstider ved 
klubhuset mandag eftermiddag og 
onsdag aften samt lørdag formiddag. 
Poul Olesen var fast kaffebrygger, og 
Tove vejledte deltagerne. Det forløb 
uden at være en etableret aktivitet, 
men som hyggeligt samvær. 
Klubhuset blev malet udvendig. En 
god brugt opvaskemaskine blev 
installeret samt et andet komfur. 
Svømmeaktiviteten afholdt 25 års 
jubilæum for oprettelsen i sæson 
1971/72 med stævne i Islevbadet og 
stor fest i klubhuset på Vårfluevej den 
12. september. 
Idrætsmærket fik ved Organisationens 
årsmøde overrakt oberst Sanders 
Mindepokal for godt arbejde. 75 
erhvervede idrætsmærket og fik det 
overrakt ved en hyggelig eftermiddag i 
klubhuset første søndag i oktober. 
 
 1998 
 
Tirsdags Åbent skiftede navn til 
Tirsdags-Træf og de fleste deltagere 
meldte sig ind som passive.  En stabil 
niche i Orient med  20-30 deltagere, 
der fortsatte på 6. år. 
Der foregik valg til brugerråd til de 
forskellige sportspladser og haller. 
Orient blev repræsenteret i Islev-
badet/Stadionhallen, Espelunden og 
Rødovrehallen. Disse brugerråd skul-
le diskutere og tage bestemmelser om, 
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hvad der skulle foretages af ændringer 
og investeringer.   
Der var i alt 145 krusmodtagere i 1999, 
d.v.s. medlemmer der har været faste i 
foreningen i 5, 10, 15 og 25 år. Dette 
antal varierede ikke meget år for år.  
Motionscentret, hvor Orient havde to 
aftener om ugen, fik nye redskaber og 
rummet blev "shinet up". Jesper 
Quaade havde længe kæmpet for 
sagen, og så lykkedes det.  
 
Under svømmeafdelingen blev der op-
rettet en triathlongruppe, som 
arbejdede ihærdigt. Fodboldformand 
Martin Krogh-Jensen blev for 1998 
valgt til årets idrætsleder. Han havde 
bl. a. været med i Islev aktivitetsråd. 
Fodboldafdelingen stod for Islev 
byfest, som var godt besøgt.  
Hugo Schack Hansen blev ved 
generalforsamlingen i februar hyldet 
for 25 års bestyrelses- og meget andet 
arbejde for Orient. Ligeledes blev 
formand Jan Quaade takket for hans 
25 års bestyrelsesarbejde, 11 år som 
næstformand og de sidste 14 år som 
formand. Basketball fik ny formand: 
Henrik Clausen. Henning Sander 
Andersen fodboldafdelingen fik over-
rakt Holger Hansens Min-delegat. 
 
Petanque kørte denne sæson  mandag 
og onsdag med god tilslutning. 
 
Bestyrelsesmødet den 28. maj 
afholdtes i nyindviede DGI-BYEN ved 
Tietgensbroen med omvisning i "Byen" 
og spisning i Vestauranten. DGI-
Storkøbenhavn flyttede sit amtskontor 
til Kvægtorvet. 

 I oktober startede et nyt tiltag; idet der 
hver onsdag formiddag under-vistes i 
genopfriskning af engelsk v/Marie 
Larsen. 
 
1999 
 
Orient havde i efteråret i alt 1814 med-
lemmer. 
Næstformand Poul Olesen efterlyste 
hjælpere til Store Legedag. Der kom 
ikke nok, hvorfor Store Legedag 1999 
blev aflyst.   
 
Der blev ved Orient.s fødselsdagsfest 
første lørdag i maj uddelt 7 legater fra 
Arvins Mindefond til instruktører, der 
søgte kursus. Samme dag blev en ny 
flagstang indviet. 
Sommerferieaktivitet for børn på Islev 
skole afholdtes den 21.-25/6 i 
samarbejde med DGI Storkøbenhavn, 
kommunen og gymnastikudvalget. 
Fodboldafdelingen arrangerede igen 
Islev byfest den 5-6. juni. Den 
druknede næsten i regn og gav der-for 
underskud. Aktivitetsrådet ydede dog 
et tilskud på kr. 10.000.  
 
Knud Nørgaard bad sig fritaget for 
plæneklipning og gulvvask, Preben 
Christensen overtog.  
 
På Grundlovens 150 års dag havde 
DGI lovet alle landets kommuner et 
egetræ. Det blev hentet på Chri-
stiansborg og senere plantet ved 
Rødovregård.  
Håndboldkassereren blev dybt impo-
neret, da holdene manglede bolde, og 
udvalgsformanden slyngede ud, at 
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afdelingen ville sponsere lige så mange 
penge til køb af bolde, som de kunne 
samle ind. Spillerne kom med 2.000 kr, 
så kassereren måtte blødende tage af 
den slunkne kasse og spæde lige så 
meget til. (-og uden kontingentfor-
højelse !).  
 
Fodboldformanden Martin havde hele 
sommeren arbejdet ihærdigt på en 
overbygning af al fodbold i Rødovre 
for at holde på klubbernes egne gode 
spillere. Det faldt des-værre til jorden i 
første omgang.  
 
Idrætsmærket holdt afslutning med 
uddeling af 64 mærker den 3. oktober. 
 Sven-Erik Bertelsen havde i år lavet et 
EDB-program for alle idrætsmærketa-
gere, så udvalget ikke skulle sidde og 
udregne resultater efter hver 
prøveaften. Programmet blev overladt 
organisationen Idrætsmærket, som 
straks udsendte det til interesserede 
foreninger rundt om i landet. 
 
Svømmeafdelingen oprettede vente-
lister, der kom til at fungere til alles 
tilfredshed.  
Martin Krogh-Jensen indtrådte i  DIF.s 
ungdomsudvalg og fik dermed 
repræsentation i DBU.  
El-Kørestols holdene fik kr. 50.000 i 
tilskud fra Vanførefonden til nye stole. 
JL-fonden bevilgede 25.000 og KAI.=-
Københavns Amts Idræts-udvalg 
lovede afdelingen kr. 24.000 til 
reparation af kørestole. 
 
Både gymnastikafdelingen og fod-
boldafdelingen gennem DIF.s kon-

sulent fik henvendelse om at aktivere 
somalier. Gymnastikken måtte melde 
pas i denne vinter, da der ingen ledige 
kommunale lokaler fandtes. 
Fodboldafdelingen havde tilsagt 
somalierne til to møder, men det var 
ligesom tiden ikke spillede nogen rolle, 
så de mødte, som det passede dem 
bedst. Foreløbig blev begge aktiviteter 
sat på venteliste.                           
 
Jesper Quaade tilbød sig som web-
master og oprettede Orient´s 
hjemmeside med meget flot resultat og 
dermed fulgte løbende opdatering af 
samme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2000 
 
Ved januar bestyrelsesmødet blev alle 
delbudgetter for år 2000 sendt tilbage 
til afdelingerne med pålæg om 50 % 
reduktion af de  bud-getterede 
underskud, måske for første gang i 
Orient´s historie ! 
Fodboldafdelingen "Hulen" på Islev 
skole fik tilladelse til salg af øl/vand 
incl. næringsbrev på kantinedame med 
navn. 
Fodboldafdelingen arrangerede by-fest 
5-7. juni på Islev skole, selv om man 
sidste år ikke havde lyst til at gentage 
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det stykke arbejde. Un-derskuddet 
blev dog mindre den-negang. 
Basketball skiftede formand i maj 
måned. Dan Ishøj trådte til. 
Susanne Lund Hansen fratrådte gym-
nastikudvalget sidst i august. Ud-
valgsarbejdet blev uddelegeret endnu 
mere og kontaktperson blev Anne 
Christiansen. Hun ønskede dog ikke at 
blive kaldt formand. 
Handicapafdelingen påbegyndte kø-
restolsdans i efteråret, men måtte 
udsætte starten til januar 2001. 
Preben Christensen påtog sig at aflaste 
Knud Nørgaard på Vårfluevej med 
græsslåning og gulvvask. 
 
2001 
 
Den ombygning som foregik på 
Tjørneparkens hus trak i langdrag, 
hvorfor beboergruppen fortsat øn-
skede at benytte klubhuset til deres 
sammenkomster. Accepteret indtil 
videre ! 
Svend Petersen overtog kartoteks-
føringen efter Knud Nørgaard den 1. 
maj.  
Dan Ishøj trak sig som formand for ba-
sketballafdelingen. Der var ingen aflø-
seremne. Afdelingen lukkede 18/5-01. 
Den 18. august holdt Rødovre 
kommune 100 års-fest. F.I.R. og 
spejderne overrakte en trailer med 
legeredskaber til borgmesteren. Orient 
stillede med 2 fanebærere. 
Handicapafdelingen havde i denne 
sæson 29 medlemmer. Idrætsmærket 
erhvervede i alt 60 mærker samt 1 
ungdomsmærke. Bo Jakobsen fra 
Svømmeafdelingen tildeltes Holger 

Hansens mindelegat for hans initiativ i 
afdelingen samt start af triathlon. 
Fodboldafdelingen havde haft et lille 
intermesso med Islev skole. Afde-
lingen havde fået tilladelse til at hugge 
muren ud til et vindue ud mod 
fodboldbanen. Hullet blev hugget, 
men straks derefter kon-staterede 
skolebetjenten at der måtte være tale 
om indbrudsforsøg, så han fik en 
murer til at lukket åbningen igen. Først 
derefter ved samtaler o.s.v. blev der 
skabt klarhed over forholdet, og nu 
havde fodbold-afdelingen fået et 
vindue ud til deres verden.  
"Hip-hop" i Kærene havde haft en be-
sværlig start, men var kommet i gang. 
Dog havde pigerne på holdet "slidt" 2 
instruktører op. Nu var der kommet en 
kampsportsinstruktør, så det kørte 
igen. Orient var fortsat administrator 
for holdet.  
En kvindelig cyklist var væltet på sin 
cykel på Islev Torv, hvor fodboldafde-
lingen havde torvedag. Hun krævede 
erstatning af foreningen. Formanden 
havde overladt sagen til 
forsikringsselskabet Alm. Brand. Seks 
ansøgere til Arvins Mindefond i år: 
Majbritt Nielsen, Edith Kristen-sen, 
Susanne Lund Hansen, Maria Olsen, 
Alice Hansen, Lillian Hassing, og Ida 
Wedfall. 
Kørestolsdans havde været under 
arbejde, men det var tilsyneladende 
ikke muligt at få startet grundet 
forskellige omstændigheder. Sven-Erik 
Bertelsen modtog Idrætmærkets 125 
års jubilæumspokal for udar-bejdelse 
af et EDB-program til beregning af 
idrætsmærkeresultater.  
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Klubhuset blev i løbet af sommeren  
malet indvendigt, ligesom logoet 
udvendigt blev shinet op. Svend Aage 
Pedersen fik ved Vallensbæk Åpen 
overrakt en pokal som årets leder for 
handicapafdelingen. 
Idrætsmærkeafdelingen havde 78 på 
stadion, og deraf fik 58 mærket. 
For første gang i Orient´s nyere 
historie blev Orient´s fodboldherrer 
senior oprykkede til serie 3. 
 
2002 
 
Orient havde tegnet ny forsikring for 
alt materiel, uanset om det befandt sig 
i skoler, haller eller hos be-
styrelse/ledere privat. 
44 nye kantinestole blev indkøbt til 
klubhuset. 
Gymnastikdagen havde i år gæs-
tehold fra Roskilde Amts De-
lingsførerforening. Meget fin opvis-
ning ! 
Orient´s  70 års fødselsdag den 4 maj 
fejredes med en reception med buffet 
fra kl. 13-17. Af hensyn til 
madbestilling måtte deltagerne betale 
kr. 25,00 til adgang. Dagen var vel 
besøgt af ca. 120 medlemmer. 
Holger Hansens Mindelegat blev 
overrakt til Majbritt og Preben 
Christensen for deres arbejde på 
mange fronter i Orient´s regi. 
Svend Aage Pedersens pludselige død 
den 13. marts blev mindet med et 
minuts stilhed ved bestyrel-sesmødet 
den 12. april 2002. Hanna Pedersen og 
Poul Olesen ordnede 
Handicapafdelingen indtil videre. 

Dorte Berenth overtog i maj formands-
posten i handicapafdelingen. 
I januar/februar fik hovedkassereren 
nyt computerudstyr, incl. økonomi-
system, internetadgang, samt 
lønbehandling via Forstædernes Bank. 
Ligeledes fik kartoteksføreren Svend 
Petersen PC med internetadgang o.s.v. 
Basketball var igen oppe at vende i be-
styrelsen, idet nogle unge men-nesker 
ønskede at spille basketball. Foreløbig 
fik de banen, men der skulle ske en 
afklaring omkring træning, kontingent 
o.s.v. før Orient igen ville se alvorligt 
på denne sportsgren. 
Islev Senior Idræt havde gennem DAI 
og DMI samt med støtte fra Rødovre 
kommune startet senior-idræt i 
Rødovre stadionhal fra 26. september. 
Da denne idræt ikke måtte køres 
selvstændigt, overtog Orient´s 
gymnastikudvalg denne gren. 
Orient-bladet forsøgtes udgivet i 5 
numre, så også sommeridrætten kunne 
få gavn af bladet. 
I efteråret havde bestyrelsen arran-
geret to "Mød din bestyrelse"-
eftermiddage. Ingen medlemmer 
mødte frem, så det blev ikke 
videreført. 
Fitness i Islevbadet måtte lukke, da 
den ene instruktør flyttede til Fyn og 
Jesper Quaade grundet meget arbejde 
ikke kunne overkomme de to 
træningsaftener. Beklageligt ! 
Triathlon fik en danmarksmester.  
Flere klager over en bestemt instruktør 
i stortrampolin bevirkede, at pgl. blev 
anmodet om at ophøre. Hun krævede 
gennem sagfører erstatning for fyrin-
gen, og Orient overlod sagen til DGI, 
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der udtalte, at Orient bare skulle tage 
det roligt, da der ikke var tale om et 
kontraktligt ansættelsesforhold.  
Idrætsmærket havde haft 78 med-
lemmer på stadion, og heraf tog 6o 
personer idrætsmærket. 
Julen 2002 - den 24. -  døde forret-
ningsudvalgsmedlem Hugo Schack 
Hansen. Hugo var gennem en årrække 
formand for svømme-afdelingen og nu 
de sidste 6 år leder af Tirsdag-Træf. 
Retssagen om cykeluheldet på Islev 
Torv blev den 18/12-02 afgjort i 
Rødovre Ret. Efter de sidste af-
høringer faldt dommen: Orient 
forpligtet til at yde erstatning, da der 
pågældende sted ikke var opsat af-
skærmning, men sagsøgeren fik nedsat 
sit erstatningskrav med 1/3, da hun 
ikke måtte cykle det anførte sted. 
Erstatningsbeløbet blev kr. 41.831,07, 
som betaltes af vores 
forsikringsselskab Alm. Brand. 
 
2003 
 
Stortrampolin kørte ikke godt i den 
sidste måneds tid, da Jan-Flemming 
ikke viste den store interesse. Han 
meddelte derfor, at han ophørte fra 
udgangen af januar 2003. Da  
foreningen derefter kun havde en 
enkelt instruktør, enedes man om at 
lukke også denne idrætsgren, og det 
blev besluttet, at såfremt ROG ønskede 
at købe vores trampolin, kunne det 
ske. Salget gik i orden.  
Handicapafdelingen havde i efteråret 
2002 været til stævne i Schweiz. De 
ville gerne til uofficielt VM i Berlin 
dette år, men måtte aflyse grundet 

økonomien. 
Det var et omfattende arbejde, når 
hver deltager skulle have to hjælpere 
med hver.   
Svømmeafdelingen oprettede et hold 
for handicappede børn, og der var 
egentlig basis for et hold mere, men 
det måtte vente lidt endnu. Jane 
Jægergaard  blev ny formand for 
svømmeafdelingen, da Jan Angelloz 
grundet sit arbejde ville aflastes. 
Basketball kørte hele vinteren uden be-
taling og Preben Christensen havde 
igen fat i drengene. De ønskede flere 
bolde, men fik den besked, at de skulle 
betale kontingent, før der kunne købes 
bolde.  t 
Orient var kommet med i Rødovre 
NetNyt, men det viste sig, at det var 
fuld af fejl og blev ikke a-jourført, 
hvorfor Orient fjernes fra NetNyt. 
Håndboldafdelingen var i sorg over, 
at en af deres damespillere blev dræbt 
ved en færdselsulykke, da hun var på 
vej hjem efter træningen. 
Underafdelingen Triathlon havde nu 
25 aktive medlemmer og afholdt 10 
års jubilæumsstævne i juni 2003. 
Elhockey ”Red Bulls” blev danmarks-
mester i  Ålborg 
NESA havde lukket for strømmen til 
klubhuset grundet manglende beta-
ling. Betalingen har altid ligget hos 
kommunen, så en opringning klarede 
sagen, og ingen i foreningen mærkede 
”strømafbrydelsen”. 
 
2004 
Lars Vegener stoppede som hånd-
boldformand pr. 01 04. Lene Larsen 
trådte til igen efter 15 års pause 
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Handicapafdelingen var også bruger 
af klubhuset, men savnede stærkt et 
handicaptoilet. Formanden talte med 
kommunen herom og et 
handicaptoilet er på tegnebrættet. Det 
ville koste ca. 180.000 og sættes i gang 
til august. Der arbejdedes ihærdigt på 
VM-turen til Finland i juni 2004. 
Maj-Britt Nielsen-sagen betragtedes 
nu som afsluttet med et lille 
erstatningsbeløb til udbetaling til 
hende. Der var dårlige lydforhold i 
klubhusets store rum. Det under-
søgtes, hvad der kunne forbedre 
forholdet. 
Ved generalforsamlingen 14. febr. 
2004 blev  Dorte Berenth hyldet for 
F.I.R.s og Rødovre Lokal Nyt´s 
initiativpris for 2003. Prisen blev 
overrakt ved kommunens lederfest i 
juni 2003. Hun gav prisen videre med 
tak til alle de frivillige hjælpere, hun 
havde haft kontakt med. Idræts-
mærket havde i 2004  70 medlemmer 
på stadion i sommerens løb og deraf 
tog 55 Idrætsmærket. Svømning 
havde 25 deltagere til amtsme-
sterskaberne i marts, ligesom de 
havde været medarrangør af 
mesterskaberne der foregik i Islev 
Badet. Helene Højrup blev dan-
marksmester i Ironmann.  Også 
Holger Hansens Mindelegat , der 
uddeltes ved generalforsamlingen 
blev for 2003 tildelt Dorte Berenth, 
Handicapafdelingen. 
Ved generalforsamlingen blev Jan 
Quaade hyldet for sine 20 år som 
formand for Orient. Den 5. marts 2004 
havde fodboldafdelingen en tur til 
Prag for ungdommen. 120 unge plus 
et antal voksne tog busturen og havde 

en meget fin oplevelse. 
Lars Vegener indtrådte som forret-
ningsudvalgsmedlem i Hugo Schack 
Hansens ledige plads. Der var i år 8 
ansøgere til Arvins Mindefond.  
Kommunens lederfest i juni havde 97 
tilmeldte ledere/instruktører fra 
Orient. Indbrud i  klubhuset igen. 
Alle 14 lamper i huset var klippet ned 
og bortfjernet. Der var ikke tegn på 
indbrud, men måske havde nogen 
glemt at lukke et vindue eller  haft en 
nøgle. Låsesystemet blev derefter 
omlagt. Rygter om ”Hulens” endeligt 
forblev rygter. Alt herom vil  ligge 
langt ude i fremtiden og der er ikke 
engang konkrete planer endnu. 
Gymnastikafdelingen startede den 
15/9-04 stavgang med Susanne Lund 
Hansen som igangsætter hver onsdag 
kl. 18.00 fra klubhuset. 
Svømmeafdelingen kom ud for deres 
værste krise, da Kommunen lukkede 
Islev Badet med dags varsel grundet 
rådne loftbjælker. Triathlon havde for 
længst udsendt indbydelser til tri-
stævne, men måtte i hast ændre det til 
duathlonstævne, så de tilmeldte da 
fik lidt konkurrence (cykling og løb). 
Nu forsøges der med forhandling 
med kommunen at få nogle timer i 
Vestbadet. Senioridræt, som skulle 
køres under gym-nastikafdelingen 
havde ikke nok deltagere, hvorfor det 
stoppede. Materiellet overgik  til 
afdelingen.   
Nye lamper var indkøbt og ophængt i 
klubhuset efter indbruddet. 
Handicapafdelingens Finlandstur til 
VM blev en stor succes, men en fiasko 
materielt set, da SAS havde ødelagt 
indtil flere kørestole. En klage blev 
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afsendt og erstatning udbetalt samt 
en skriftlig beklagelse over smøleriet. 
Islev Badet skulle efter de 
foreliggende forhandlinger være klar 
til brug igen fra 3. januar 2005. Hidtil 
har ca. 10 % af svømmerne benyttet 
Vestbadet. 
Fodboldafdelingen havde nu 26 hold 
tilmeldt turneringen. Håndbold 
haltede meget, da der var for få 
herrer til at dække alle tilmeldte hold 
(3 herre og 2 damehold). Basketball 
havde intet styr på sine medlemmer 
over en længere periode, hvorfor 
afdelingen. blev  lukket. 
Fodboldafdelingens kantinebestyrer i 
Hulen blev politianmeldt, da der 
manglede ca. 40 000 i kassen. 
 
2005   
 
Holger Hansens Mindelegat 
modtager blev i år  en forælder fra 
fodboldafdelingen,nemlig Britta 
Hansen.  Hun fik prisen overrakt ved 
generalforsamlingen den 12. februar. 
Svømmeafdelingen, som skulle have 
været startet den 3. januar  blev ud-
skudt til 18. januar. 20 svømmere 
havde gjort sig fortjent til lands-
mesterskaberne. 
Der havde været indbrud i ”Hulen”, 
hvor sodavand og slik var fjernet. 
Tyven var formentlig kendt af 
politiet. Også klubhuset havde haft 
indbrud, men tilsyneladende intet 
stjålet. 
Elhockey ”Red Bulls” erhvervede DM 
for tredje år i træk.  
Håndboldafdelingen havde i år 26 
damer og 20 herrer. De spiller i KHF 
med 4 hold. Arvins Mindefond 

uddelte 6 legatportioner til: Alice 
Hansen, Maria Weiss, Susanne Lund 
Hansen og Edith Kristensen. Alle fra 
gymnastikafdelingen. 
TirsdagsTræf  samlede ca. 20 
deltagere hver tirsdag.  
Der lagdes nyt gulv (linoleum) i det 
store lokale.   
Petanque, der kun kører om 
sommeren var startet med 16 del-
tagere. 
Gymnastik havde fået et svært 
problem, da skolerne ikke mere 
betjenes af skolebetjentene. Kom-
munen havde lavet en anden ordning, 
så alle aftenbrugerne fik nøgler og 
selv skulle klare op-lukningen og 
låsningen. 
Pædofili- og samværspolitik var nu 
nået til Orient. Formanden indsamler 
formularerne og alle ledere, in-
struktører, trænere eller andre, der 
arbejder med unge under 15 år skal 
registreres. Orient kan evt. blive 
idømt bødestraf, hvis foreningen ikke 
rettede sig efter loven.. 
Idrætsmærket sluttede sæso-
nen med 54 erhvervede 
idrætsmærker. 
 

2006 
 
Året begyndte med etablering af et 
jubilæumsudvalg for  Orients 75 år i 
2007. Der fastlagdes børneteater 17. 
marts 2007, reception d. 5. maj i 
Rødovrehallen og fødselsdagsfest i 
Rødovre  Stadionhal  d. 12. maj 2007. 
 
Fodboldafdelingen havde i påsken 
110 deltagere til en træningstur til 
Damm i Tyskland. Gymnastikpigerne 
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10-14 var  i januar til et stævne i 
Fåborg. En pragtfuld tur !  
I håndbold var damerne så få,at 
mange måtte spille på 2 
turneringshold samtidig. KHF var 
dog meget behjælpelig med flytning 
af kampe.   
Dorte Berenth ønskede afdelingens 
navn ændret til ”Orient El-Hockey”. 
En planlagt tur til Thisted måtte 
aflyses, da Storebæltsbroen med kort 
varsel blev lukket.  
Der blev etableret internetforbin-delse 
til Orienthuset. Svømme-afdelingen 
og Triathlon forberedte køb af 10 
spinningscykler.  
 
El-Hockey havde haft en fin 
landstræningssamling i Rødovrehal-
len den 25. marts, og lands-
mesterskaberne afholdtes i Rødov-
rehallen den 8-9. april. Hold 1 blev 
pokalvinder og Danmarksmester. 
Hold2 fik bronze i 1div. 
Svømmeafdelingen var i april til 
Landsmesterskaber  i DGI i Ikast og 
kom hjem med 5 guld-, 7 sølv- og 2 
bronzemedaljer.  
Legater fra Arvins Mindefond 
uddeltes til Maria Weiss, Edith 
Kristensen, Susanne Lund Hansen, 
Lea Lindgren og Alice Hansen. 
Ea Pedersen blev ved foreningens 
fødselsdagsfest udnævnt til æres-
medlem. 
Svømmeafdelingen arrangerede 
Aqua Camp med stor succes i 
Islevbadet og senere i Orienthuset i 
juli måned.. 
Petanquebanen blev med kommunes 
hjælp saneret til det bedre. Der blev 
indkøbt plæneklipper og hæksaks til 

Orienthuset.  
Gymnastikken startede i august i år 
med forhåndstilmelding af 260 børn. 
 Afslutning af IM-sommertræning 
med efterfølgende medlemsmøde for 
26 medlemmer sidst i august. Asta 
Nykjær blev genvalgt som formand, 
men præciserede, at det kun ville 
være for et år ! 51  erhvervede 
idrætsmærket  i dette år. 
Triathleterne fik en dansk mester ved 
et stævne i Kalmar,  Sverige. 
Rødovrehallen lukkedes omgående 
grundet alvorlige tagproblemer, 
formentlig for resten af denne sæson. 
Alle foreninger måtte finde 
alternative løsninger. El-Hockey og 
Håndbold fik problemer med at finde 
nye træningssteder. Det er lykkedes 
for håndboldafdelingen at få 
træningstid i Frederiksberghallen 
sammen med Damsø. Kampe afvikles 
dog i Rødovre Stadionhal. 
SBU forberedte ny turneringsplan til 
3-, 5- og 7 mandsspil. Fodbold-
afdelingen havde i ’øvrigt et godt år, 
idet Lilleput 10 år blev 
Sjællandsmestre og ligeså junior  
ældste.    
El-Hockey storstole var på 
træningslejr i Holland med stor 
succes. Idrætsmærket deltog i et 
regionsmøde i Sorø, hvor nye IM-pla 
ner blev fremlagt. 
 
2007. 
 
Der indhentedes tilbud fra Islev Tryk 
på vort medlemsblad med farver. 
Prisen ville fordobles, men det blev 
godkendt, og det blev  et meget flot 
blad i  alle måder. 
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Da Rødovrehallen stadig ville  være 
lukket i maj, ville Orients 
jubilæumsreception i Cafeteriet blive 
afviklet uden de påtænkte aktiviteter 
i selve hallen. 
Svømmeafdelingen fik ny formand. 
Velkommen til Tom Jakobsen. 
 Nete Hansen skænkede Holger 
Hansens  Mindefond 750 kr. 
DGI Storkøbenhavn anmodede Jan 
Quaade om at stille op til en 
bestyrelsespost ved deres årsmøde. 
Jan frabad sig jobbet, da han ikke ville 
påtage sig flere officielle pligter. 
Først i marts kom foreningens 75 års 
jubilæumsskrift fra Islev Tryk. Det 
indeholdt et bredt udsnit af Orients 
historie i ord og billeder. 
Svømmeafdelingen havde 25 svøm-
mere til landsmesterskaber i Ikast den 
17-18 marts. Fodboldafdelingen 
sendte 124 spillere på træningstur til 
Holland i påsken. 
Medlemsbladet mistede sin  
bagsideannoncør, da kiosken fik nye 
ejere. 
Spinning  kom i gang i Islev Badet  
med mulighed for træning 5 dage i 
ugen  
El-Hockey Hold 1 blev igen 
Danmarksmester. .Hold 2 fik bronze i 
1 div.Hold 3 sølv i 2 div. Og Hold 4  
guld i 3 div. 
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