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Året 2011 er fortid. Uanset hvad vi 
gør, kan vi ikke lave det om. Men vi 
kan rette op på nogle fejl som vi har 
begået – vi kan drage nytte af de 
erfaringer vi fik i 2011 og bruge dem 
på en positiv måde og ikke mindst 
tænke lidt længere end til ens egen 
næsetip. Et venligt smil til din nabo, 
kollega ja til hvem som helst er helt 
omkostningsfri. Så hvorfor ikke gøre 
det. Smil til verden og verden smiler 
til dig. 
 
Vi har taget hul på et nyt år. Et nyt 
år, hvor vi ikke kan forudsige, hvad 
det vil bringe af sorger og glæder. 
Men vi kan konstant arbejde på, at 
gøre hverdagen mere positiv og tåle-
lig for vore medmennesker. Uforud-
sete hændelser kan dog pludselig 
spolere det hele, så derfor er det 
utroligt vigtigt at glæde sig over det 
daglige. Livet er for kort til surhed og 
smålighed – se fremad med glade og 
positive øjne. 

Når I læser dette er der ganske kort 
tid til foreningens årlige generalfor-
samling. Det foregår lørdag den 
11. februar, kl. 14 i Orienthuset. 
Mød op og vær med til at sætte 
dagsordenen for 2012. 
 
 Jeg ved godt, at mange mennesker 
har den holdning, at de har nok i 
den aktivitet, som de går til. Man har 
jo en bestyrelse til at klare resten, og 
i øvrigt betyder det nok ikke ret me-
get, om jeg er til stede eller ej. 
 
Vel gør det så! Generalforsamlingen 
er foreningens øverste myndighed. 
Det er netop på sådan en dag, du 
har mulighed for at komme med ris 
eller ros, konstruktive forslag mv. 
Bliver du hjemme, sætter du dig selv 
uden for indflydelse - men det er jo 
også et valg. 
 
Med disse ord vil jeg ønske alle et 
godt og lykkebringende 2012. 
 

/Jan Quaade 
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Vi vil her fra svømmeafdelingen øn-
ske jer alle en glædelig jul samt et 
ønske om at I kom godt ind i det nye 
år. 
 
Først en opfordring til alle jer foræl-
dre om at I ikke må gå igennem den 
lille mellemgang ind til svømmehal-
len for at give beskeder eller aflevere 
børnene. Det er ikke hygiejnisk kor-
rekt at gå igennem der. 
 
Desuden skal I huske at sætte kryds 
i kalenderen lørdag den 21. april 
for der har vi afslutnings- og klubme-
sterskab. Den dag vil jeres børn vise 
jer hvor dygtige de er blevet - og 
man kan tydeligt se forskel fra da de 
startede og til nu. Så kom og vær 
med til denne store dag. Der vil 
komme nærmere informationer om 
denne dag. 

I december var talent- og konkurren-
ceholdene til adventsstævne i Glo-
strup svømmehal. Det var en hygge-
lig dag, hvor de kom hjem med en 
del medaljer og de bliver stadig ved 
med at sætte personlige rekorder, så 
man kan sige at deres træning hjæl-
per dem godt på vej. 
 
Den 5. februar skal vi afholde Lands-
delmesterskaber i Islevbadet. Til det-
te stævne skal de kvalificere sig til at 
komme med til landsmesterskaberne 
som bliver afholdt i Ikast i marts må-
ned....... 
Ellers syntes vi at det går godt med 
alle de nye og dejlige børn som er 
startet og vi er nået en halv sæson 
igennem nu, så vi ser frem til den 
sidste halvdel. 
 
Til sidst vil jeg lige sige tak til alle 
dem som har hjulpet til ved stævner 
og vores arrangementer. Det er en 
stor hjælp og uden jer, var vi ikke 
dem som vi er blevet til i dag.  
 

/Annette 
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Arvins Mindefond 

Arvins Mindefond 
Fonden blev oprettet ved forenin-
gens 50 års fødselsdag af fru Arvin - 
hvis mand var initiativtager til opret-
telsen af Gymnastik og Idrætsfor-
eningen Orient. 
 
Legater fra fonden uddeles efter an-
søgning, til en eller flere af Orients 
medlemmer, instruktører eller træne-
re, der ønsker at dygtiggøre sig med 
henblik på sit fortsatte virke for Ori-
ent. 

Legaterne uddeles fredag den 4. maj 
i Rødovrehallen i forbindelse med en 
reception i anledning af at Orient 
fylder 80 år. 
 
Ansøgninger sendes til foreningens 
formand Jan Quaade, senest den 1. 
april 2012. 
Legat-søgning 

Næste nummer (2) - februar 
 
Indlæg, fotos mv. til næste blad skal 
være redaktøren i hænde senest             
fredag den 17. februar 2012.  
 
Indlæg sendes til:  
orientbladet@orient-gif.dk 
 
Det er besluttet at Orientbladet i år 
udkommer 5 gange, så tjek endnu 
engang deadlines hvis I ønsker at 
bringe noget i bladet.  

HUSK derfor deadline til bladet: 
• Nr. 1 - 6. januar 2012. 
• Nr. 2 - 17. februar 2012. 
• Nr. 3 - 20. april 2012 
• Nr. 4 - 31. august 2012. 
• Nr. 5 - 2. november 2012 
 

/Dorthe Quaade  
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Lidt om året 2011 fra de festlige ud-
valg. Der er meget nyt under solen, 
men først til slutningen af historien. 
 
Første udfordring var igen i år faste-
lavn og som sædvanligt går folk fuld-
stændig amok når de får en kølle i 
hånden. Der ligger en bunke bræd-
der efter få sekunder og hvad så! Ja, 
så er der bare uddeling af faste-
lavnsris til konger og dronninger. 
Men det blev igen et godt arrange-
ment med fastelavnsboller og hvad 
der ellers hører til sådan en dag. 
 
Vores fødselsdag blev som den plejer 
og det skal den også bare blive ved 
med. Sang ved flagstangen og et 
godt morgenbord og legater til dem 
der har fortjent det og ingen legater 
til dem der glemmer at søge. HUSK 
DET DOG! 
 
Bankospillet blev også som det ple-
jer. Nogle slæber sig en pukkel til og 
andre har bare ikke heldet med sig i 
spil. Men så går det måske bedre 
med kærligheden?! Det er altid sjovt 
at sidde nede bagved og have det 
store overblik og så sige banko så tit 
som muligt. 
 
Juletræsfesten er populær og heldig-
vis. For det er et stort arbejde for 
dem der er med til at gøre klar inden 
dørene åbnes og efter at de lukkes 
igen. Desværre havde vores Luciakor 
igen meldt fra og sådan er det bare, 

lidt sørgeligt for det er hyggeligt når 
sådan et børnekor synger så englene 
danser. 
 
Og så til nytænkningen omkring 
hvordan sådan en julefest kan gå. 
I år havde vi udefra hyret en nisse til 
at styre slagets gang og det gjorde 
han forrygende godt. Han hjalp bør-
nene med at kalde julemanden frem, 
han tryllede og han sang og danse-
de. Jeg tror at de fleste havde en 
rigtig god oplevelse og det var lige 
hvad vi trængte til efter flere år med 
et roligt tempo i festen. Fuld fart 
fremad, det var hvad vi fik og mange 
havde så travlt med at komme hjem 
og fortælle om oplevelsen, at vi næ-
sten ikke kunne finde vindere af 
præmierne ved lodtrækningen. Flere 
gange måtte vi trække nyt nummer 
for at få en vinder op og hente sin 
præmie. 
 
Jeg er meget glad for denne oplevel-
se vi alle fik og det bliver svært at 
leve op til sådan et arrangement en 
anden gang, men mon ikke det går! 
Så må vi jo heller ikke glemme at 
der også var vores berømte vafler, 
gløgg og kaffe/te, øl og vand og så 
godteposerne, var det ikke det hele? 
Det tror jeg. 
 
Til slut vil jeg atter takke for al den 
hjælp jeg får hver gang jeg kalder, 
uden jer gik det ikke, så mange tak. 

 
/De festlige udvalg 
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Generalforsamling 
 

Gymnastik og Idrætsforeningen Orient afholder ordinær generalforsamling, 
lørdag den 11. februar 2012, kl. 14.00 
i Orienthuset, Vårfluevej 15, 2610 Rødovre. 

 
 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Valg af stemmetællere. 
3. Formandens beretning. 
4. Udvalgsberetninger. 
5. Fremlæggelse af regnskabet. 
6. Indkomne forslag. 
7. Valg: 

• Formand Jan Quaade 
• Sekretær Kirsten Bertelsen 
• Forr.udv.medlem Carsten Præst 
• Revisor Tove Olesen 
• Revisor Helen Hardenberg 
• Rev.suppl. Poul Mortensen 
Alle er villige til genvalg. 

8. Eventuelt. 
 
 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være  
formanden Jan Quaade i hænde senest 14 før mødet. 

 
/Bestyrelsen 

 
 

Efter generalforsamlingen er Orient vært ved en lun ret. 

Generalforsamling 



 

 

DBU Teenagetræning 
Ikke nok med at Kate er aktiv mål-
mand for Orients U18-piger, hun er 
også aktiv som fodboldtræner i 
Orient, og hun mente, at trænerne i 
Orient kunne have godt af at lære 
noget om at træne og fastholde dis-
se ”utilregnelige teenagere”, så hun 
fik arrangeret et DBU-kursus om em-
net…”DBU Teenagetræning”....ikke 
dårligt tænkt af en teenager!!! 
 
Når man i en klub som Orient ople-
ver at rigtigt mange teenagere stop-
per til fodbold (mere end 50% tror 
jeg), så er det jo et vigtigt emne, 
men helt ærlig, orker man nu at del-
tage, og der er jo også så meget 
andet, man også lige skal nå, og...ja- 
nytter det overhovedet noget som 
helst, de er jo bare teenagere......så 
de ER vel bare sådan og …... ja und-
skyldninger er der nok af... men nej, 
tænkte jeg, det er for slapt Når en 
teenager gider at tage et initiativ for 
at fastholde andre teenagere, så må 
man jo tage det seriøst, så selvfølge-
lig skal man deltage, det manglede 
bare andet! 
Fra DBU kom vores husven Richard, 
og ”medierne” var en blanding af 
teenagedrenge og -piger. Richard fik 
igangsat træningen, hvor en del af 
øvelserne nok umiddelbart tilhørte 
kategorien leg, som man nok oftere 
ser brugt i de yngre årgange, men 
mix'et af drenge og piger gjorde no-
get 

magisk........ og der blev grinet og 
fnist en hel del, og alle så ud til, at 
de havde det sjovt. I lige netop 
den slags ”lege-øvelser” var det en 
klar succes at blande drenge og pi-
ger...en rigtig eye-opener!!  
 
Næste øvelse, spiløvelse 3 mod 2, 
god øvelse, godt koncept, men den 
viste også, hvornår man måske IKKE 
skal blande piger og drenge, hvis alle 
skal have noget ud af det.....der er 
noget med fysikken til forskel! 
 
Efter træningspasset, løs snak og 
opfølgning i Hulen... og nu er det jo 
ikke første gang der kommer en 
”guru” fra DBU og fortæller os, at 
alle de unge mennesker holder op 
med at spille fodbold inden de fylder 
18....surprise surprise...og det må vi 
gøre noget ved som klub.... godt 
så....men hvad skal vi gøre...... DET 
har DBU sjældent et bud på!!!!! 
Men det havde Richard!!!.......seriøs 
mand, han skar ind til benet og for-
klarede, at hvis man ikke tager de 
unge mennesker seriøst, og hvis de 
ikke synes, det er sjovt, ja så finder 
de bare et andet sted, hvor de bliver 
taget seriøst, og hvor de synes der 
er sjovt at være. Det er jo egentligt 
såre simpelt.......det var da til at for-
stå.......men tager vi da ikke de unge 
mennesker seriøst i Orient fodbold? 
Er det ikke sjovt i Orient? Jeg syntes 
jo nok, at Kate og alle hendes træ-
nerkollegaer har viljen til at ville lære 

Fodbold 



 

 

mere og dermed tage såvel fodbol-
den som de unge mennesker seriøst. 
Men bliver vi trænere taget seriøst?? 
Jeg mener, når der ikke engang er 
mål på fodboldbanen, hvor man træ-
ner (Tinderhøj) så bliver man ganske 
simpelt IKKE taget seriøst som fod-
boldtræner og da slet ikke som spil-
ler...hvor et det lige man scorer mål? 
Når tilfældighedsprincippet råder, 
når man skal lave præcise afleverin-
ger, ikke fordi man rammer bolden 
forkert, men fordi der er så mange 
huller i banen (Islev skole), at bolden 
ALTID havner et andet sted end det 
var planlagt, så er det vel ikke at ta- 
ge fodboldspilleren seriøst, helt ær-
ligt, man kommer jo til at tænke på 
'OK' reklamen ”der kommer spyd”!!! 
 
For at udfordre de bedste foreslog 
Ricard at to årgange trænede samti-
digt, således at de bedste kunne mø-
de lidt større udfordringer ved at 
træne med nogle, der var lidt ældre. 
I den forbindelse prøvede vi i Orient 
at arrangeret en enkelt uge, hvor de 
5 spillere der skulle prøve at have 
lidt flere udfordringer prøvede at 
træne med en ældre årgang. Et godt 
eksperiment, der bør følges op, såle-
des at det bliver muligt oftere at give 
spillerne denne mulighed, og dermed 
får både spillere og trænere på 
tværs af årgangene også mulighed 
for at lære hinanden bedre at kende. 
Men NEMT det bliver det ikke, det er 
noget af et puslespil, der skal gå op. 

Så jeg mener, at Richard har ret, 
hvis vi prøver at tage de unge men-
nesker seriøst, hvis vi prøver at give 
dem tålelige forhold til fodbold på 
græs, hvis vi kunne udnytte den rest 
kapacitet, der jo vitterligt er i Rødov-
res haller om vinteren, således at vi 
kunne fastholde vores spillere i fod-
bolden hele vinteren, så kan det væ-
re, at vi har en chance for at fasthol-
de teenagerne, og hvis vi så kunne 
lokke Kate til at arrangere endnu et 
kursus og invitere den kære kommu-
nalbestyrelse som medier, så kunne 
de efter en god gang træning med 
efterfølgende bad, selv danne sig en 
”brugernes mening om de kommu-
nale tilbud”, og derefter overveje 
hvor seriøst de tager OS. 
 
Så alt i alt, det var et rigtigt godt 
kursus, og det var rigtigt godt at Ka-
te tog teenagerne seriøst...... vi er 
åbenbart MANGE der kunne lære 
noget af hende! 
 

/Morten Hass 
drenge årgang 2002 
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Kommende arrangementer 

Året 2012 - Hvad sker der og hvornår 
 
 

Fastelavn 
Søndag den 19. februar, kl. 10 er det tid til at mødes igen på                 
terrassen i Orienthuset. Så hænger tønderne klar, bollerne er                     

i ovnen og kakaoen er varm. 
 

Vi finder nogle konger og dronninger og hygger i huset, hvad mere            
kan man ønske på sådan en dag? 

 
 

Orients fødselsdag 
Lørdag den 4. maj, holder vi vores fødselsdag. 

 Mere om den senere. 
 
 

Banko 
Lørdag den 10. november, kl. 14 på Islev skole i festsalen starter             

vi med at spille og vi slutter ikke før alle præmier er vundet.     
 

Måske vinder nogen af dem der plejer at holde sig tilbage, hvem ved! 
 

Dørene åbnes 13.30 og når vi er færdige må man selv sørge for                  
at slæbe sig hjem. 

 
 

Juletræsfest 
Søndag den 9. december, kl. 14 på Islev skole i festsalen skal vi                       

rundt om træet, vi skal synge og kalde på julemanden, spise vafler,               
drikke kaffe eller gløgg eller noget koldt. Frit valg. 

 
 

Når alt dette er overstået er det snart 2013 - pyha det går stærkt. 
 

/Festudvalget 



 

 

Gymnastikafdelingen ønsker alle 
medlemmer og instruktører et godt 
nytår 2012 og håber alle er kommet 
godt ind i det nye år. 
  
Træningen til Orientdagen er allere-
de i fuld gang og vi glæder os til at 
se resultaterne  den 31. marts i Rød-
ovre Stadionhal, hvor vi starter kl. 
13.00. I det næste blad, som ud-
kommer omkring den 11. marts, vil 
man kunne se programmet for da-
gen. Sæt allerede nu et stort X i ka-
lenderen, for før vi ved af det, er vi 
fremme ved Orientdagen.  
 

Husk! Husk! Vinterferie i uge 8. 
Alle hold, uanset hvor man gør gym-
nastik, holder vinterferie i uge 8, 
altså fra mandag den 20. februar til 
søndag den 26. februar. Hvis man 
bor i en anden kommune end Rødov-
re, kan vinterferien godt falde ander-
ledes, så vær opmærksom på dette. 
  
DGI Forårsstævne. 
Lørdag den 3. marts skal Orients 
hold 24 - store springpiger -  til 
stævne i DGI-byen og i weekenden  
den 10. marts skal Orients hold 06 - 
TeenBeat på gulvet. Vi ønsker alle 
pigerne en rigtig god fornøjelse. 

Gymnastik 

Ak ja, hvad bliver der ikke talt om ved ribberne på hold 01. Dette var årets 
julehilsen til instruktøren Susanne fra holdet, tegnet af Inge M. 



 

 

Gymnastik 

Den 20. november 2011 afholdt GIF 
Orient et arrangement for de lidt 
større børnehold i Rødovrehallen.  
 
Der kom ca. 100 børn og instruktø-
rer og alle fik nogle hyggelige timer 
sammen. Børnene var delt i 2 hold.  
 
Der blev prøvet og trænet på alle  
mulige redskaber, også redskaber 
som der ikke er mulighed for i den 
daglige træning.  

Spilop-hop, Supersildene, Spring-
mus, små springpiger og Krudtugler-
ne varmer op inden dagen starter. 

 
 

 

 
 

Efter et par sjove timer er det tid for 
pigerne og drengene til afspænding.
   



 

 

Senere på dagen kom så turen til de 
lidt større hold. 

Orients TøZer, store springpiger og 
TeenBeat varmer op før redskaberne 
blev indtaget. 

 

Efter et par timers hård træning var 
det så tid, for de store hold, til af-
spænding. 
 

 
Dagen blev en stor succes og alle 
var enige om at dette arrangement 
burde gentages i næste sæson.  
 
En stor tak til alle instruktører som 
stillede frivilligt op og gjorde dagen 
sjov og oplevelsesrig for alle piger og 
drenge. 
 

/Elisabeth Petersen 
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Kommende arrangement 

Sjov Lørdag i Rødovrehallen 
 

Kom til en sjov og anderledes lørdag i Rødovre - og tag dine venner med 
lørdag den 3. marts 2012, kl. 12 .00-20.00. 

 
Mange af kommunens foreninger, heriblandt Orient, stiller op med sjove  

og spændende aktiviteter - så du får garanteret en på opleveren. 



 

 

 

Nostalgi 

Hjemmesiden 

Hvad syntes du mangler på vores 
hjemmeside? 
 
Har du gode ideer, ris eller ros, så 
hører vi rigtig gerne fra dig, så vi kan 
blive inspireret til nye input. 

Skriv uforpligtende til: 
webmaster@orient-gif.dk 
 

/Jesper 
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