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Snart er der ikke et blad tilbage på træerne. Dagene er blevet kortere og 
kortere, men det forhindre ikke vore medlemmer aktivt at dyrke deres 
idrætsgren. De fleste er trukket indendørs – det er kun fodboldafdelingen 
som har nogle hold der træner udendørs på grus og på de nye kunstgræs-
baner i Espelunden.

Bestyrelsen er i gang med budgetterne for 2015. Vor økonomi ser rigtig 
sund ud hvilket indebærer, at vi kan holde samme kontingentsatser som i 
2014.

Vi har haft mange ledere, trænere og instruktører på forskellige kurser i 
2014 – hvilket jeg værdsætter utroligt meget. Det er utroligt vigtigt for en 
forening, at man er dynamisk. Derfor er det vigtigt, at Rødovreordningen 
netop opererer med en tilskudspulje til dette formål. Vi havde på forhånd 
fået tildelt ca. kr. 35.000, men da vi rundede september måned havde vi 
behov for yderligere kr. 84.000. Vi har ansøgt om et ekstraordinært tilskud 
på kr. 30.000. Vi ser frem til, at de bliver bevilget.

Asta Nykjær meddelte for over et år siden, at hun på generalforsamlingen 
den 21. februar 2015 ikke genopstiller. Jeg tog efterfølgende kontakt til 
Peter Rysz og han har ja til, at stille op som kandidat til kasserer jobbet i 
Orient.

I øvrigt er vi i fuld gang med, at implementere et nyt regnskabssystem 
som hedder 'Conventus'. Det vil lette arbejdsbyrden for den kommende 
kasserer - og det er jo ikke så ringe.

Men inden vi får set os om, er det jul og et nyt år er på vej.

Jeg vil her i bladet ønske alle en fredfyldt og hyggelig jul og et lykke- 
bringende 2015.

/Jan Quaade 

Formanden 
    har ordet
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Så er første del af vinterturneringen 
for håndboldafdelingen skudt igang!

Dame Senior mødte Værløse i den før-
ste kamp og Amager Social Håndbold 
i den anden kamp. Trods nogle meget 
tættet kampe, måtte Orient's damer 
lide to nederlag. Vi holder dog stadig 
humøret højt og tror på guld og 1. di-
vision.. (jeg er sikker på, at det bliver 
inden, at der kommer to søndage på 
en uge .....) Men vi kæmper videre!

Dame Senior har nogle spillere ude 
med skader, nogle er ude at rejse 
og nogle har bare pt. for travlt til at 
komme hver gang. Men med en del 
nye spillere og vores evigt engagerede 
træner, Zlatan, ja så har vi rammerne 
for at træne god håndbold. 

Alle Oldboys Veteran spillere er dog 
på vej til en udtagelse til det danske 
landshold...... De har vundet deres 
første to kampe mod Amager SK og 
KFUM. 

Jeg overværede selv kampen hjemme 
mod KFUM. En meget tæt kamp - 
men igen var Orient overlegne. Med 
Ingolf der lige er rundet de 68 år på 
mål, og alle de andre seje "unge som 
gamle"-gutter, sørgede Orient for en 
smal men godkendt sejr på 11-10.

  

Vinterturnering 
skudt i gang

Jeg overværede selv kampen hjemme 
mod KFUM. En meget tæt kamp - 
men igen var Orient overlegne. Med 
Ingolf der lige er rundet de 68 år på 
mål, og alle de andre seje "unge som 
gamle"-gutter, sørgede Orient for en 
smal men godkendt sejr på 11-10.

Også Oldboys Veteran har fået nye 
spillere og dermed har begge hold en 
fin bænk at skifte ud med, hvis kon-
dien skulle være i bund. Dog kan vi 
stadig bruge flere spillere - for i Orient 
er der plads til alle.

Er du en kvinde over 18 år eller en 
mand over 38 år, med højt humør, sti-
ve skuldre, et par skavanker og nogle 
fingreskader, så er du meget velkom-
men til at kigge ned i Rødovre Hallen 
på bane 2 tirsdag fra kl. 19.00-20.30 
(kvinder) og 20.30-22.00 (herrer).
Vi tager imod med åbne arme og der 
er plads til dig hvis du har spillet elite-
håndbold men også hvis du aldrig har 
spillet håndbold og gerne vil lære det.

/Over and Out - Håndboldformand
Nadia Blom
  



Uddeling 
af årskrus

Idrætsmærket og sommermotion sluttede 
sæsonen af med en sammenkomst i Orient-
huset, hvor mærker og årskrus blev overrakt 
af Orients hovedformand Jan Quaade. 

Leif Østergaard fik idrætsmærke nr. 50 i 14 
karat guld overrakt af Susanne Jensen, for-
mand for DGI Motion. 

På trods af det skuffende fremmøde, blev det 
en rigtig hyggelig eftermiddag.

Deltagerne var generelt en smule skuffede 
over årets resultater, hvilket skyldes forholde-
ne, som vi har trænet under denne sommer. 
Men nu ser vi frem til næste sæson, hvor vi 
forventer at kunne træne på et flot nyrenove-
ret  stadion.

/Kirsten Bertelsen
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Lisbeth Lene Espensen Guld 1
Anja Højer  Guld 1
Birgit Lüders Jensen Guld 1
Ole Sunesson  Guld 1
Christina B Frederiksen Guld 2
Marianne Harries Guld 4
Flemming Adler  Guld 7
Anna Skjellerup  Guld 7
Ole Parbst  Guld 10
Heine Olsson  Guld 13
Helmer Frederiksen Guld 14
Kate Olsen  Guld 16
Ellen Christensen Guld 21
Susanne Frikke  Guld 21
Mogens Holme  Guld 24
Charlotte Piil  Guld 27
Edith Kristensen  Guld 27
Dora Arvidsen  Guld 29
Henrik Østergaard Guld 29
Inge Mortensen  Guld 32
Edel Paulsen  Guld 36
Maj Britt Andersson Guld 37
P.E. Christensen  Guld 37
Peer Bring  Guld 38
Margaret Mortensen Guld 38
Elna Eriksen  Guld 39
Eli Korthalz  Guld 39
Conny Møller  Guld 42
Kirsten Bertelsen Guld 43
Ingrid Jensen  Guld 43
Hanne Pedersen  Guld 43
Lilli Jørgensen  Guld 45
Torben Jensen  Guld 46
Sven Aage Eriksen Guld 48
Leif Østergaard  Guld 50





Årets idrætsledere 
2014

Indstillingen af årets idrætsledere 2014 
var indsendt af Dorthe Larsen fra Kultur 
og Fritidsforvaltningen med følgende 
begrundelse:

De er, om nogle, medvirkende til, at 
Rødovre Kommune kan arrangere så 
mange aktiviteter/events, idet de altid 
stiller op, når man spørger dem om de 
kan give en hjælpende hånd med eller 
om de vil stå for en aktivitet. De er me-
get vellidte og engagerede i alt hvad de 
er med i. De har været frivillige hjælpe-
re/stået for aktiviteter til bl.a. følgende 
kommunale arrangementer:

• Sjov lørdag (Har deltaget så længe 
jeg kan huske tilbage, nok mindst 20 
år).
• Motion for alle løbet (her står de for 
at arrangere gåturene).
• Gåtur på Volden (en aktivitet i samar-
bejde med BKF og 'Overlevelsescentret 
Vestvolden').
• Befæstningsløb på Volden (står for 
planlægning og afvikling af gåturene).
• De deltager altid når vi i kommunen 
inviterer idrætsforeningerne til møder 
om hvad der rør sig på idrætsområdet 
mv. 

Og så mine egne ord!

Kære Elisabeth og Svend.

I er indbegrebet af frivillige ledere, som 
enhver forening i Danmark ville ønske, 
at have på deres hold.
I har været frivillige ledere i Orient i 32 
år - og er det stadig. I er nogle utrolige 
glade og positive mennesker, som jeg 
sætter stor pris på. Hos jer går ingen 
forgæves. I er utrolig hjælpsomme og 
jeg er glade for, at Orient ikke er en 
kommerciel virksomhed - for så var I 
blevet 'headhuntet' for længe siden.

Tak for alt og KÆMPE tillykke med 
lederprisen 2014.

/Jan Quaade 



ÅRETS IDRÆTSLEDER Årets Idrætsledere blev ægteparret Svend 
og Elisabeth Pedersen fra Orient. Elisabeth blev så følelsesmæssig 
overvældet, at tårerne fik frit løb. ”I bund og grund er det Orients 
skyld,” sagde en tydelig lykkelig Elisabeth.
Af Peter Jensen - 7. september 2014 - RNN

Da Rødovre Lokal Nyt talte med Årets Idrætsledere strålede Elisabeth, så 
hun alene kunne have lyst Rødovrehallen op. Den tidligere OL-deltager, i 
øvrigt i riffel, Svend Pedersen, var mere rolig, men tydeligvis stolt over den 
ærefulde pris.

Det var virkelig en fornøjelse, at se denne hæder bliver taget så godt i mod.

”Vi havde slet ikke forventet det. Faktisk troede vi ikke engang på det, da vi 
så i avisen i onsdags, at vi var nomineret. Allerede der blev jeg rørt,” sagde 
Elisabeth.

”Vi har jo gjort det her i en menneskealder, og vi ønsker ikke og er ikke vant 
til at være i første række, så det duer vi slet ikke til,” tilføjede hun.

Det hele startede i 1972, da Elisabeth startede til gymnastik i Orient, mens 
Svend var til OL i München som holdleder for riffelholdet. Som tidligere aktiv 
OL-deltager og ivrig skytte var gymnastik overladt til Elisabeth, men bare et 
år senere var Svend også engageret i Orients gymnastikafdeling.

”Man kommer ikke træt hjem efter en dag med Orient, man kommer glad 
hjem,” pointerede Svend, som understregede, at han var meget beæret over 
prisen.

”Vi vil gerne takke alle de frivillige, som vi har arbejdet sammen med. Orient 
er en god forening, så i bund og grund er det Orients skyld, at vi i dag får 
overrakt prisen,” pointerede de begge.

Som borgmesteren sagde i talen, er de ikke i ungdommens vår længere. 
Elisabeth er 71 år, mens Svend fylder 82 år i morgen, mandag den 9. sep-
tember. I øvrigt kunne de dagen før fejrer deres guldbryllup.

”Vi ser jo gerne, at der kommer nogle yngre kræfter til, men det kniber lidt 
med at få nye frivillige til. Men så længe nogen kan bruge os, vil vi fortsætte 
i Orient,” sagde aftenens vel nok mest lykkelige ægtepar.
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Så er der gået en tredjedel af sæsonen 
i Gymnastikafdelingen wog medlems-
mæssigt ser det rimeligt ud. Der er i år 
en lille tilbagegang for nogle børnehold. 

Drengeholdet som vi satsede på, ved 
at flytte det til Tinderhøj skole, er så 
småt ved at blive til noget. Instruktø-
ren Natascha kæmper en brav kamp, 
for at kapre drenge til holdet. Der er 
stadig plads til piger på de fleste hold, 
lige på nær springholdene, hvor der 
igen er fyldt op, og ligeledes igen i år 
ventelister. Voksen/barnholdet er som 
sædvanlig eftertragtet, og også her er 
der en venteliste.
 
På voksenholdene er der også stor 
tilslutning, men gudskelov er der altid 
plads til flere, især de hold der er 
i sportshallerne. På mandeholdene 
tirsdag og torsdag aften på Islev skole 
hvor der altid er højt humør, er der 
stadig plads til flere mænd. 

Det nye hold ”Gymnastik ved stole” 
(bemærk, stolen er kun en rekvisit der 
bliver brugt til evt. støtte hvis balancen 
ikke er helt i top) med Susanne Lund 
Hansen som instruktør, er også kommet 
godt fra start. Vi har mulighed for at 
kunne flytte holdet ind i Stadionhal 2, 
hvis der skulle blive behov for det, da 
der jo ikke er så meget plads i opvarm-
ningsrummet i Stadionhal 1, men det 
afgør antallet af medlemmer.

Få ledige
pladser

Skulle der være nogle der bliver fristet 
til at starte på et af de ledige hold, så 
send en mail til gymnastik@orient-gif.
dk så vil der hurtigt komme en tilba-
gemelding fra gymnastikafdelingen, 
om der stadig er plads på det ønskede 
hold. 

Har du/I lyst til at læse mere om et 
muligt hold, så gå ind på Orient’s hjem-
meside www.orient-gif.dk og læs mere 
under gymnastik.

På søndag tænder vi så det første lys 
i  adventskransen og så nærmer tiden 
sig for juleafslutningerne på holdene. 
Nogle hold holder afslutning i gymna-
stiksalene på skolerne, andre i sports-
hallen og igen andre i Orienthuset. 
Uanset hvor der holdes juleafslutning, 
så vil gymnastikudvalget ønske alle en 
rigtig god fornøjelse.

Juleferien   
Juleferien er fra fredag den 19. de-
cember 2014 til og med søndag den 
4. januar 2015. På gensyn fra mandag 
den 5. januar 2015.

Gymnastikudvalget ønsker alle medlem-
mer, instruktører og hjælpeinstruktører 
samt deres familie en rigtig glædelig 
Jul og et godt og helsebringende nytår 
2015.

Ligeledes ønskes servicemedarbejderne 
på skoler og i hallerne en rigtig god jul 
og et godt nytår 2015, med stor tak for 
godt samarbejde i 2014.

/Elisabeth Petersen
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Søndag den 14. december, kl. 14.00
åbner dørene til festsalen på Islev skole til årets spral af en juletræsfest.

Kom og hjælp os med at kalde på julemanden, store og små 
og lad os danse om træet.

Måske kigger Spralle forbi og ønsker os en 
glædelig jul og har godter med.

Traditionen tro kan der købes vafler og både kolde og varme drikke.

Juletræsbilletterne kan købes i Kiosken på Islev Torv fra 
den 1. til den 8. december for kun 25 kr. pr. pers.
eller de kan bestilles hos Susanne Christensen,

tlf. 2063 5669 i samme periode.

BEMÆRK: INGEN RYGNING I SALEN

Vi glæder os til at se jer alle sammen til nogle hyggelige timer.

Ho ho hooo - 
så er juletræsfest
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Kære nissebørn og forældre

I inviteres hermed til den årlige juleafslutning i Orients svømmeafdeling. Arrange-
mentet afholdes søndag den 7. december fra kl. 12.00-15.00. Dagens program byder 
på masser af sjove aktiviteter i vand, samt på land. I cafeteriet vil der blive serveret 
kage, saftevand, kaffe og te. Som nyt påfund har vi indført julebingo med præmier 
til alle aldersgrupper. En bingoplade vil koste en flad 10’er (så husk lidt kontanter). 
Overskuddet går til julehjælp til udsatte familier gennem Kirkens Korshær. Og så har 
vi skrevet til julemanden og håber på han kigger forbi.

Programmet:
Kl. 11.30 - 12.00 Omklædning for alle
Kl. 12.00 - 12.15 Svømmehallen er åben
Kl. 12.15 - 12.35 Vandgymnastik
Kl. 12.35 - 13.30 Forhindringsbane
Kl. 13.30 - 14.00 Julemand + hjælpere og slik-uddeling
Kl. 14.00 - 14:45 Fri leg og 2 x bingo
Kl. 14:45 - 15:00 Omklædning

Vi glæder os til at se svømmerne med forældre, søskende, bedsteforældre og måske 
en ven til en eftermiddag med sjov og julehygge.
Med venlige julehilsner - Trænerteamet og julemanden
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Tilmeldingsfrist er den 28. november.
Tilmeldingsblanket: Afleveres i Islevbadet eller send mail til teller.christina@gmail.com 
Svømmerens navn:  _______________________________________________ 
Antal deltagere:   Børn: _______      Voksne: _______
Forældre underskrift: ______________________________________________

Når I sender jeres børn til svømning, skal 
I/de huske lidt ting. Det er f.eks. vigtigt 
at have dykkerbriller med, så man kan 
lære at få vand i hovedet og svømme 
rigtigt.

Ang. spænder og elastikker, så må der 
ikke være noget metal i, for det sker ofte 
at børnene mister dem, og de falder ned 
på basinbunden. Når det sker, begynder 
de at ruste, og bunden har ikke godt af 
det. Så ikke noget med metal i!

Juleafslutning i vand    
- og på land

Det er vigtigt at møde ca. 5 min. før 
undervisningen starter, så den kan be-
gynde til tiden, der er jo kun 35 min. til 
undervisningen. Så kom til tiden.

Til forældrene, er det vigtigt at I ikke, 
opholder jer i hallen, men i cafeteriet, 
for det forstyrre undervisningen, og 
trænerne har svære ved at få børnenes 
opmærksomhed.

/Annette Højengaard
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Festudvalget takker for 2014

Året er ved at være gået og Festudvalget vil gerne takke for et 
fantastisk år med mange hyggelige timer sammen med alle vores 

medlemmer og jeres familier. 

Vi har holdt fastelavn, fødselsdag med frokost, banko og så slutter
vi året af med vores store juletræsfest den 14. december.

Vi har holdt på Orients traditioner, men der er også prøvet nye af.
Tak for de fine tilbagemeldinger.

Et kæmpe stort TAK til jer der har givet en hånd med, 
når der har været brug for det skal også lyde.

Uden jeres hjælp går det ikke.
Tak!

Vi glæder os til at se jer alle sammen i 2015
til endnu flere hyggelige og sjove timer

Festudvalget ønsker alle en glædelig jul 
og et godt og lykkebringende nytår.

Julehilsen fra 
Festudvalget
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Benefit løb med et helt 
fantastisk resultat

"Er der nogen der ved hvad kræft er??" 
"Ja, det har min mormor haft og man 
kan faktisk dø af det?" Sådan startede 
en ganske almindelig træning en ons-
dag i september for U7 holdet i Orient.

En måned senere stod 36 drenge og 
piger i alderen 5-6 år klar bag målfel-
tet, klar til at deltage i Benefit løbet, 
hvor der løbes penge ind til kræftramte 
familier. 

Hver enkelt spiller havde brugt den 
seneste måned på at finde sponsorer 
blandt venner, familie og bekendte, som 
hver især sponsorerede et givent beløb 
pr. runde (250 m.) den enkelte spiller 
kunne løbe på 30 min.

Sportspladsen var godt fyldt op med 
heppende sponsorer på sidelinjen, der 
spændt ventede på at se hvor langt 
drengene kunne løbe.  Da løbet blev 
fløjtet i gang spurtede 36 drenge og 
piger over startstregen, med et kæmpe 
smil på læben.

Der blev knoklet, svedt og løbet af alle 
spillere, der gennem hele løbet modtog 
ros og flot opbakning fra de mange

tilskuere. Nogle forældre deltog endda, 
når børnene havde brug for en støt-
tende medløber. 30 min. senere blev 
løbet fløjtet af og spillerne fik lov at få 
pusten igen. I løbet af de 30 min. der 
blev løbet, strømmede der penge ind 
til de kræftramte familier. Det lykkedes 
for hele holdet at løbe hele 520 runder, 
som samlet gav et beløb på 58.601 kr. 

Der er absolut ingen tvivl om at hver 
enkelt spiller ydede deres maxpræsta-
tion, og det kom tydeligvis bag på alle 
sponsorere, forældre og trænere, hvor 
meget børn på 5-6 år egentlig kan løbe.

Det var nogle glade, men trætte børn 
der efter løbet blev belønnet med en 
slikpose og nogle fodbold-billetter, og 
nogle meget stolte forældre og trænere 
der forlod sportspladsen onsdag aften.

En kæmpe flot indsats af det seje U7-
hold, som har gjort en kæmpe forskel 
for de kræftramte familier. Der er ingen 
tvivl om at holdet igen står klar bag 
startlinjen næste år for at gentage suc-
cessen.

/Micki Strømlund
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204 kampklar børnehavebørn stod 
torsdag den 28.8.14, kl. 9.15 og var-
mede op, sammen med selveste Fæt-
ter BR, på Islev skole. De var mødt op 
for at deltage i fodboldturneringen for 
alle Rødovre kommunes børnehaver. 

Hvert enkelt barn mødte op i sit seje-
ste fodboldpuds, med maven fuld af 
sommerfugle og hver og en klar på en 
lang, men spændende, aktiv og sjov 
dag. 

Mange børnehaver mødte op i hjem-
melavede fodboldbluser, bannere, 
heppekor osv. Der var virkelig lagt op 
til et brag af en fodboldturnering.

For at sikre os en god start modtog 
alle hold en holdpose med bl.a. vand 
fra Waterbox, gulerødder fra Denfood, 
kanelgifler fra Pågen og æbler fra MC 
Donalds, som de kunne hygge sig 
med gennem dagen.

  Børnehave 
Turnering 2014

Da kl. slog 9.30, blev de første kampe 
fløjtet igang. Det var nogle utrolig 
tændte børn og voksne der gav den 
fuld gas både inde på og udenfor 
banen. Der var flotte kampråb ved 
scoringer, seje jubelscener med kys 
og kram og 204 smilende børn, der 
lyste op af ren glæde. Nogle hold 
havde trænet op til turneringen og 
andre tog det som det kom, med et 
smil på læben.

Der blev spillet nogle flotte kampe, 
med en masse flot fodboldspil, af de 
meget unge talenter. Af deltagere var 
der både piger og drenge, som gik 
lige meget til den. En enkelt børne-
have havde endda formået at lave et 
rent pigehold, som endda fik givet lidt 
modstand til mange af de andre hold.

Mellem kampene hyggede børnene 
sig med nye bekendtskaber og alle de 
fine aktiviteter der var at finde uden-
for banerne. Her var der bl.a. hop-
peborg og mulighed for at lege med 
noget personale fra Fætter BR. Der 
var også besøg af Target Sport, som 
havde en fodboldøvelse med i form 
af et mål med huller, hvor børnene 
kunne vinde et GOAL blad og Rawbite 
kom også forbi og gav smagsprøver 
på deres produkter. Flere pædagoger 
brugte tid med deres børn på at øve 
tricks på fodboldtrampoliner og Global 
Goal.
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Da puljekampene var spillet færdige, blev 
puljerne talt op og banerne gjort klar til kvart 
finaler. Det var stadig nogle kampklar børn og 
nogle engagerede pædagoger der var til stede 
på banen. Der blev spillet semifinaler og så 
blev der gjort klar til den store finale.

Da finale holdene var på plads, blev alle 
aktiviteter lukket og alle deltagende børn 
og voksne blev samlet om den store finale 
bane. Finalen blev spillet af Egegården mod 
Rønneholm. Det var en spændende kamp, 
med en masse opbakning fra de resterende 
deltagende hold som heppede og klappede af 
de to hold.

Egegården løb med sejren og kunne stolt 
bære den nye vandrerpokal fra "Navnelapper" 
hjem til institutionen.

Efter finalen var der præmieoverrækkelse af 
maskotten fra Fætter BR. Hvert barn modtog 
en medalje og en præmiepose med ting som 
bl.a. en fodbold fra Kulma, drikkedunk fra Sta-
dium, FCK billetter, legetøj fra Føtex. Udover 
dette blev der kåret priser som; dagens mål-
mand, dagens jubelscene, dagens heppekor 
osv. osv. Her var præmierne bl.a. en bowling-
tur i World Cup hallen, legetøj fra TOYS´R`us 
og Fætter BR.

Det var nogle trætte, men glade og stolte 
børn og pædagoger som forlod banerne på 
Islev skole.

Vi takker for de mange flotte sponsorater og 
endnu en vellykket dag og glæder os til at 
gentage successen for de mange børn næste 
år.

/Charlotte Strømlund
Pædogog i Broparken
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Nr. 1 - fredag den 2. januar. 
Nr. 2 - fredag den 20. februar.
Nr. 3 - fredag den 17. april.
Nr. 4 - fredag den 28. august.
Nr. 5 - fredag den 30. oktober.  
 
Indlæg, fotos mv. sender du til:
orientbladet@orient-gif.dk.

/Dorthe Quaade

Deadline 
for blade 

i 2015

Holger Hansens mindelegat gives til en person, et hold eller afdeling, der har 
ydet en god indsats for foreningen.

Enhver kan indsende forslag om emner og det er bestyrelsen der efterføl-
gende afgør, hvem der skal have legatet overrakt.

Overrækkelsen sker hvert år på foreningens ordinære generalforsamling - 
der i 2015 er den 21. februar.

Forslag skal være formanden Jan Quaade i hænde senest den 1. januar 
2015.

Generalforsamling

Holger Hansens
Mindelegat

Gymnastik og idrætsforeningen ORIENT afholder ordinær generalforsamling,

Lørdag den 21. februar 2015, kl. 14.00
i Orienthuset, Vårfluevej 15, 2610 Rødovre.

Dagsorden ifølge vedtægterne.



Orients bestyrelse
  Forretningsudvalget
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Formand
Jan Quaade
Viemosebro 7
2610 Rødovre
Tlf. 4491 8105
hovedformand@orient-gif.dk

Næstformand
Lene Hummelgaard
Engbovej 130
2610 Rødovre
Tlf. 2331 8746
naestformand@orient-gif.dk

Kasserer
Asta Nykjær
Vinkelvænget 15
2610 Rødovre
Tlf. 4491 0572
kassereren@orient-gif.dk

Sekretær
Kirsten E. Bertelsen
Damhusdalen 54B
2610 Rødovre
Tlf. 3162 8400
sekretaer@orient-gif.dk

Forretningsudvalgsmedlem
Carsten Præst
Stenmøllen 61
2640 Hedehusene
Tlf. 2285 8036
udvalgsmedlem@orient-gif.dk
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Orients bestyrelse
   Aktivitetsformænd

Svømning
Annette Højengaard
Rådmand Billes Vej 68
2610 Rødovre
Tlf. 5193 8036
svomning@orient-gif.dk

Festudvalg
Susanne Fotel Christensen
Søndervangsvej 52, 1. th.
2600 Glostrup
Tlf. 2063 5669
festudvalg@orient-gif.dk

IT & Webmaster
Jesper Quaade
Hørhaven 16
2750 Ballerup
Tlf. 2097 8804
webmaster@orient-gif.dk

Bladredaktør
Dorthe Quaade
Hørhaven 16
2750 Ballerup 
Tlf. 2940 5941
orientbladet@orient-gif.dk

Orienthuset
Preben Christensen
Rødovre Parkvej 386
2610 Rødovre
Tlf. 2515 0177
orienthuset@orient-gif.dk

Fodbold
John Kaspersen
Nørrevangen 16C
2610 Rødovre
Tlf. 2220 8595
fodbold@orient-gif.dk

Gymnastik
Elisabeth Petersen
Schweizerdalstien 65
2610 Rødovre
Tlf. 3670 3883
gymnastik@orient-gif.dk

Håndbold
Nadia Louise Blom 
Valhøjs Allé 75, st. sal TV
2610 Rødovre
Tlf. 5355 0353
handbold@orient-gif.dk

Idrætsmærket
Kirsten E. Bertelsen
Damhusdalen 54B
2610 Rødovre
Tlf. 3162 8400
idraetsmaerket@orient-gif.dk

El-hockey og Kørestolsfloorball
Dorte Berenth
Fjeldstedvej 48
2650 Hvidovre
Tlf. 3649 5827
elhockey@orient-gif.dk



Åbent kl. 7-19 samt lørdage.
Bestil selv tid på www.plus1.dk
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