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Det er svært at finde et sted at starte, der er simpelthen sket så meget i El-hockey og 
Kørestolsfloorball det sidste års tid på den gode måde. 
 
Jeg har i år valgt at lade et PowerPoint kører samtidig med min beretning, af den simple 
årsag at billeder ofte sige mere end ord.  
 
Jeg vælger at starte med Kørestolsfloorball/Powerchair Floorball. 
 
- spillerne er i gang med at rekruttere nye spiller, da vi gerne vil vokse lidt – altså have 
flere medlemmer. Kørestols Floorball fået vokseværk på landsplan - nu er der endelig 3 
officielle klubber i Danmark(1 i Aalborg, 1 Århus og så os Orienter).  
Og hvorfor ikke benyttet dette vokseværk til at vi i Orient også kan blive lidt større.  
Spillerne er selv meget aktive i rekrutteringsarbejdet og det vil jeg godt sige dem tak for. 
 
I sommers var landsholdet i Kørestolsfloorball til EM i Holland og igen bestod halvdelen af 
landsholdet af Orientspiller.  
Efter landstrænerne og spillernes opfattelse gik det ikke helt efter planen – de havde vist 
sat næsen op efter en medalje.  
 
Jeg syntes nu de gjorde det helt fantastisk, de tabte jo kun en kamp, nå ja den forkerte 
kamp men sådan er sport.  
At de fik revanche mod bronzevinderne fra VM 2014 – er da også en præstation man kan 
være stolt af. 
Jeg har sagt det før – det er mega stort at være en del af så store sportsbegivenheder 
som et EM, VM og andre Internationale sportsbegivenheder. 
 
Apropos store sportsbegivenheder så arbejder vi lige nu på at lave et stort International 
Development Event som løber af stablen i efterårsferien i år på Musholm Feriecenter i 
Korsør.  
Her skal der være landskampe, dommerkurser m.m. og I er selvfølgelig velkommen, hvis I 
har tid og lyst til at opleve Kørestolsfloorball. 
 
Spillerne som jo gerne vil være i toppen på Internationalt plan kunne ikke være med til 
generalforsamlingen i dag, da der er landsholdtræning i Jylland. 
 
 
El-hockey 
 
Det har været noget af et år siden sidste generalforsamling, på den fede måde. 
 
I efteråret indgik vi et samarbejde med Idrætsforening Espelunden om at inkludere nogle 
af deres medlemmer i El-hockey.   
IF Espelunden er en forening for børn og unge med fysiske og psykiske handicaps og 
andre særlige behov af kognitive karaktere.  
Efter vores opfattelse skal børn og unge som både har fysiske, psykiske og kognitive 
udfordringer også skal have et tilbud om at dyrke en holdsport. 



 
At få medlemmer med kognitive udfordringer er et felt vi i El-hockey ikke har haft erfaring 
med tidligere.  
Derfor har jeg og vores træner været på kursus i at tackle de særlige behov disse børn og 
unge har, så de kan få nogle gode oplevelser med sport. 
 
Vi ville også gerne have flere nye små El-hockey spiller og det viste sig at der var en 
forældregruppe i Muskelsvindfonden med børn i alderen  
4 – 8 år som havde efterlyst en holdsport for deres børn.  
Og hvorfor ikke starte et hold op i mini El-hockey samtidig med IF Espelunden. 
Der er kommet 5 nye spiller til i alderen 4-8 år med Muskelsvind som startede i september 
måned på prøve. De er i nu meldt ind i GIF-Orient, El-hockey.  
 
Det gik lidt træt med at få spiller fra IF Espelunden i efteråret, men her de sidste 4 uger er 
der kommet 3 nye spiller til og selv efter så kort tid, virker de glade for at været i Orients 
hænder. 
 
Bare lige for at fortælle jer hvor meget det betyder for denne gruppe af børn og unge 
samt deres forældre at disse børn kan gå til en holdsport – være en del af et hold og have 
socialt samvær med andre uden at de skal tænke på at de er anderledes. 
 
Forældrene til et af børnene fra Espelunden, som lige er startet på prøve kom til mig 
mandagen efter at deres datter var startet. 
Du skal vide at vi har fået en hel anden datter efter at hun er begyndt til El-hockey.  
Efter mere end et halvt år, hvor hun har været indesluttet og vrissen på alt og alle, er hun 
nu glad fra morgen til aften og kan næsten ikke vente på at det bliver mandag igen så 
hun komme til El-hockey og være sammen med hendes nye venner. 
 
Man bliver da helt glad i låget over at vi gør en forskel i Orient for denne gruppe af børn 
og unge. 
 
Uden opbakningen fra trænerne og de ældre spiller var det ikke gået. Både træner og de 
spillerne har været åbne for de nye udfordringer og de har taget så godt imod de små nye 
medlemmer samt at givet en hånd med så vi kan favne bredt i El-hockey.  
 
Og så kan jeg godt lide at vi igen i Orient El-hockey er forgangsmand for nye initiativer i 
El-hockey sporten. At vi dels er den eneste klub som har et pigehold og at vi nu også er 
dem som tilbyder børn og unge med fysiske og kognitive udfordringer at gå til El-hockey. 
 
Ja, som I kan hører er der fuld gang i den hos os i KørestolsFloorball og El-hockey og jeg 
kunne faktisk blive ved i timer med alt det vi har gang i. 
 
Bare lige her på falderebet, hvis I skulle have lyst så har vi stævne i Rødovrehallen lørdag 
d. 25. marts og alle er velkommen til at kigge forbi. 
 
Tak for at I lyttede og jeg vil gerne besvarer spørgsmål. 


