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For et år siden sad jeg heroppe ved siden af John der skulle give sin sidste beretning som 
formand for fodbold. 
 For første gang som formand for Fodbold afdelingen er det nu min tur. Et helt år er gået 
og det er godt nok gået stærkt. 
Som Formand for Fodboldafdeling er jeg rigtig tilfreds med det vi har præsteret og det 
kæmpe arbejde der uge fra uge bliver leveret af vores frivillige i fodbold afdelingen. 

 

- Medlemmer og klubben 

På medlemssiden er der forsat fremgang og jeg tror og håber vi rammer 450 medlemmer 
inden året 2017 er slut. 
Med den store medlemsfremgang vi har i fodbold afdelingen opstår der også udfordringer 
med plads. Specielt vinterperioden er rigtig hård, da de faciliteterne vi benytter slet ikke 
kan rumme det antal børn vi i øjeblikket har.  
Før i tiden havde vi i gennemsnit 15-20 børn på et hold, og med den fremgang vi de 
seneste år har haft, har vi hold nu med op til 50 børn på samme årgang. Der er derfor 
virkelig nogle ting der skal tænkes igennem, når vi ramme den kolde tid og de mindste 
hold skal indendørs.  
Vores fortsat medlemsfremgang skyldes et flot aktivitetsniveau og fokus på de rigtige 
steder.  
Kigger vi tilbage på dette, tør man slet ikke tænke over alt det vi har formået ikke bare i 
2016, men i de seneste 4 år. 
Fodboldafdelingens udvikling er heller ikke noget der går ubemærket hen hos DBU. DBU 
børneseminar har for første gang nogensinde mødt flere gange op i samme klub inden for 
et år, for at høre mere om den udvikling vi har haft. Vores ungdom er blevet fordoblet på 
få år og de giver stor ros til den udvikling der pt sker i Orient Fodbold.  
 

- Aktiviteter 

Fodboldafdelingen har i 2016 haft mange arrangementer, både store og små, men ens for 
dem alle er at de er til stor glæde for vores medlemmer, kommende medlemmer og ikke 
mindst deres familier. 
Vi har haft mange hjemmestævner som vores hold nu planlægger, og derfor også øger 
muligheden for flot omsætning i vores klubhus ”Hulen”. Vi har i løbet af de sidste par år 
investeret i mål, der gør at vi ikke længere skal ud og låne, når vi afholder stævne og 
derfor er det meget nemmere at afvikle og planlægge store og små fodbold aktiviteter 
hjemme i klubben. 
De arrangementer som specielt gør os synlige for kommunens borgere, er vores SFO 
Turnering, som afholdes i samarbejde med Islev skole og vores Børnehaveturnering som 
afholdes for alle kommunens børnehaver. Disse arrangementer en masse søde børn nogle 
dejlige og nye oplevelser med fodbold, hvor de bliver præsenteret for alle goderne ved at 
dyrke motion og især holdsport. Vi nyder at afholde disse arrangementer for de mange 
små børn, og det er efter hvert arrangement tydeligt at mærke den glæde børnene får 
over at være inviteret til et af disse arrangementer. Mange af børnene får en lyst til at 
komme igen, og nogle møder også op til efterfølgende træning på det alderssvarende 
hold. 



I 2016 har Orient Fodbold igen løbet et velgørenheds løb som vi gjorde tilbage i 2014. 
Hele klubben løb til sammen på Islev skoles sportsplads, 80.627 Kr. ind til kræftens-
bekæmpelse.  
En dreng løb alene 26 runder af 250 meter på 30 minutter, en anden dreng løb 12.825 kr. 
ind alene igennem sine personlige sponsorer han selv havde fundet. Og vi er utrolig glade 
for den opbakning der har været fra både spillere og familierne omkring dette initiativ. 
I 2016 havde vi for tredje år i træk Orient Cup udendørs som de sidste andre år har været 
velbesøgt og høstet flotte roser for de 120 deltagende hold igennem weekenden. 
Weekenden kræver virkelig noget af alle omkring klubben, både trænere, ledere og 
forældre. Det er virkelig en dejlig weekend hvor mellem 800-1000 fodboldspillere kommer 
i kamp hos os. Minimum 2000 mennesker gæster Orient igennem sådan en weekend så 
det er virkelig noget vi kan være stolte af. 
I 2016 var vi så heldige at få indendørs hal tid tildelt af kommunen og derfor flyttede vi i 
november Orient Cup indendørs, og fik igen afholdt et kæmpe arrangement.  
Opsætningen var lidt anderledes, med et gå-videre stævne, hvor der var store pokaler til 
vinderen og masser af scoringspræmier til de mange flotte mål.   
Dette arrangement var også velbesøgt og vi havde fuldt hus. 128 hold deltog, og igen fik 
vi mange flotte tilbagemeldinger og er derfor en weekend vi virkelig gerne vil gentage. Vi 
krydser fingre for mere hal tid i 2017, så vi kan gentage denne succes. Mange af vores 
egne medlemmer var også i kamp til dette arrangement 
Efterårsferien blev i år skudt i gang med en kæmpe Disko fest for ungdommen. Festen var 
delt op i to, således at de små indtog dansegulvet tidligt, og senere på aftenen kom de 
større børn fra ungdommen. Dette var en rigtig hyggelig aften for både medlemmer og 
træner/ledere, og alle nød de mange konkurrencer. Særligt den opsatte kyssebænk var 
fuldt booket hele aftenen. Jeg kan røbe at dette arrangement med stor sandsynlighed 
kommer igen i år, og at ungdommen allerede glæder sig. 
De voksne i Fodbold afdelingen skal jo ikke snydes, og der blev for andet år i træk også 
afholdt fest for alle ledere og voksenhold i festsalen på islev skole i 2016. 
Dette er bare nogle af de aktiviteter der er med til at udvikle fodboldafdelingen og gøre 
den til et helt særligt og dejligt sted at spille fodbold. 
 

- Træningsture 

Vi håber hvert år at kunne stable ture på benene for ungdommen i afdelingen. 
De største børn var i 2016 på en virkelig god træningstur til Tyrkiet. Jeg var selv heldig at 
være en del af denne tur og må virkelig tag hatten af, for det var en fantastisk oplevelse 
at være afsted. 
Som John fortalte sidste år så blev der sat rekord på kongelejren i 2016, der var ikke en 
seng ledig på de mindstes tur og udvalget bag turen havde virkelig syet et flot program 
sammen. Her var der bl.a. udefra kommende fodbold jonglere, orienteringsløb på tværs, 
mexicansk tema med middag, mexicansk udgave af tøndeslagning hvor vi slog pinata ned, 
og aftenen sluttede med et brag af en Disko fest. 
Disse ture er noget vores medlemmer taler meget om og glæder sig til hvert år. Det er 
også særligt disse ture, som giver en masse klubliv særligt om sommeren, da både unge 
og gamle lære hinanden at kende på tværs af holdene på disse ture, som gør at mange 
møder op til hjemmekampene for at se deres nye venner spille. 



Hvis den flotte udvikling fortsætter, hvilket vi håber på, så venter der store opgaver i 
fremtiden og dem glæder vi os til at løfte sammen. 

 

- Tak 

Til sidst vil jeg gerne sige tak til alle de ca 60 frivillige ledere i Orient der uge efter uge 
leverer en flot indsats til gavn for alle vores medlemmer. 
Til dem der sidder i hovedbestyrelsen vil jeg sige tak for den måde I har taget imod mig i 
bestyrelsen det har været dejligt at komme ind og jeg er blevet taget godt imod af jer. 
 
M.v.h. Micki Strømlund Formand for fodbold 


