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Dame Senior startede 2016 med anden halvdeldel af Dansk Håndbold Forbunds 
vinterturning. Trods at holdet sluttede på en tredjeplads i første halvdel, skulle det vise 
sig, at holdet fik kamp til stregen. Dame Seniors træner Zlatan meddelte i december 2015, 
at han ønskede at stoppe som træner og derfor overtog holdleder Henriette og 
undertegnede al planlægning samt træning af holdet. Ja, hvis der da ellers havde været 
noget hold.. 
 
De første to måneder af 2016 mødte ca. tre til fire damespillere op til træning, og vi var 
heldige, hvis vi kunne samle 7 spillere til at stille hold til kampene. De fleste kampe blev 
vundet, og holdet sluttede da derfor også på en tredjeplads i anden del af turneringen.  
 
Men hvad vi ikke havde set komme var, at da vi stillede hold med så få spillere, sled det i 
den grad på spillernes kræfter, og det kostede en hel del alvorlige skader. Fire spillere 
meddelte mig, at de ikke længere ønskede at spille håndbold grundet skader. Ja, når jeg i 
bestyrelsen hører om 90-årige gymnaster, krummer jeg tær på håndboldafdelingens 
vegne. Men det er jo en sport meget megen kropskontakt og grimme tacklinger, som jo 
kan give skader. I sidste ende har det betydet, at holdet kun bestod af tre damespillere og 
da den ene af disse blev gravid, mistede de to andre modet og jeg måtte med blødende 
håndboldhjerte lukke holdet. 
 
Forleden modtog jeg så en besked fra en af spillerne, der brændende ønskede, at vi 
kunne samle spillere nok til et nyt hold med start efter sommerferien, og jeg er derfor 
gået i gang med at rekruttere stjerner til holdet..okay, måske behøver det ikke være 
stjerner..måske bare kvinder fra 18 år og op, der drømmer om at stå på en håndboldbane. 
Så hvis I kender nogen, må I endelig lade dem komme min vej. 
 
På trods af et rigtig skidt år på damesiden, må jeg som stolt aktivitetsformand berette om 
et fantastisk år for Oldboys Veteran. Drengene (som jeg vælger at kalde dem), blev også 
tre’er i deres pulje i anden del af vinterturneringen. Da to’erne fra deres pulje trak sig, 
endte herrerne med at skulle spille slutspil. Men herrerne kunne desværre ikke stille hold 
og måtte derfor opgive at spille kampen. Meget ærgerligt. 
 
Dog viste det sig at heldet skulle vende for drengene. For pludselig stod der fire mand høj 
på Rødovre Hallens bane to, der var klar til at lære at spille håndbold. Spillerantallet er 
steget til 15 og da kampene bliver fordelt imellem så mange spillere når de heller ikke at 
blive skadet på samme måde som da de var få. Men man kan ikke få i pose og 
sæk..holdet endte på en fjerdeplads i første del af vinterturneringen i 2016 og pt. er 
holdet nummer fem ud af seks i anden del af turneringen.  
 
Holdet er stadig under kyndig ledelse af Jesper som holdleder og holdet trænes også 
stadig af Calle. De yder et stort stykke arbejde med at få det hele tid at gå op i en højere 
enhed. Jeg sætter stor pris på det tætte samarbejde vi har. Calle møder altid velforberedt 
op til træning og Jesper har styr på alt det administrative – der er jo meget at holde styr 
på med deres bødekasse. Ingen af dem er her i dag, men jeg sender dem en stor tak for 
deres indsats i Orient i 2016.  
 



Jeg er begejstret for de ildsjæle Orient er i besiddelse af såvel i afdelingerne som i 
bestyrelsen. Jeg mærker mest til samarbejdet blandt bestyrelsesmedlemmerne og jeg vil 
sige en stor tak for den hjælp jeg har fået, og det samarbejde vi har haft i bestyrelsen i 
2016.  
 
/Nadia 


