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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 de-
res idrætsgren. 
 
De fleste er trukket indendørs – det 
er kun fodboldafdelingen som har 
nogle hold der træner udendørs på 
grus og på de nye kunstgræsbaner i 
Espelunden. 
 
Bestyrelsen er i gang med budget-
terne for 2011 og jeg kan allerede 
sige, at der kommer mindre kontin-
gentforhøjelser hele vejen rundt. 
 
Årsagen er denne, at den økonomi-
ske ramme til Folkeoplysning – her-
under Rødovreordningen – skal spa-
re 1 mio. kroner ud af en samlet 
ramme på 8,2 mio. kroner. Dette 
blev enstemmigt vedtaget på Kom-
munalbestyrelsens ordinære møde 
den 12. oktober 2010. 
 
Orient modtog for 2010 ca. 423.000 

kroner i tilskud – primært til vore 
medlemmer under 25 år. Hvad til-
skuddet for 2011 og fremadrettet 
betyder for Orient kan jeg ikke sige 
noget om på nuværende tidspunkt. 
Orients budget for 2010 vil give et 
overskud på ca. 5.000 kroner – så 
der skal ikke meget til, at budgettet 
for 2011 vil skride markant, hvis be-
styrelsen ikke foretager en forhøjelse 
af kontingentet. 
 
I forbindelse med den vedtagne be-
sparelse har kultur og fritidsforvalt-
ningen haft møder med aftenskoler-
ne, spejderne og idrætten for at nå 
frem til en rimelig fordeling af ned-
skæringen. Jeg kan sige, at det har 
været en vanskelig nød at knække – 
for uanset hvilken vej vi vender os – 
har vi enden bagud. 
 
Jeg har været formand for Folkeop-
lysningsudvalget i ganske mange år 
– og det er første gang jeg skal være 
med til, at beslutte en udmøntning 
på så stor en besparelse. Folkeoplys-
ningsudvalget skal behandle sagen 
den 23. november 2010. 
 
Nok om det - 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 2011. 
 

/Jan Quaade 

Formanden har ordet 



 

 

Generalforsamling 
 

Gymnastik og Idrætsforeningen Orient afholder ordinær generalforsamling, 
lørdag den 12. februar 2011, 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. 
8. Eventuelt. 

 
 

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

 
/Bestyrelsen 

 

Kommende arrangement 



 

 

VM i Italien 
Når du sidder dette blad i hånden, 
har 7 Orient-spillere været til VM i 
Kørestolshockey.  
 
Da deadline for dette nummer af bla-
det udløber mens vi er til VM, kan du 
se resultatet af deres deltagelse på 
Orients hjemmeside orient-gif.dk el-
ler på ewh-denmark.dk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efterlysning 
Mon der blandt orientbladets læsere 
findes en ”handymand/-kvinde” som 
har forstand på mekanik og elektro-
nik? 
  
Så har vi et frivilligt job hos os i El-
hockeyafdelingen, hvor vi kan udfor-
dre dine evner et par timer om må-
neden.  
 
Du vil blive mødt med megen glæde 
hos os, hvor vi flere gange om ugen 
sætter liv i Rødovrehallen med vores 
dejlige sportsgren. 
 
Henvendelse til: 
Aktivitetsformand Dorte Berenth 
Tlf. 3649 5827 
 
Juleferie 
Juleferien står også for døren og 
derfor vil jeg benytte denne anled-
ning til at takker alle jer frivillige 
trænere/holdledere mv. for jeres ar-
bejdsindsats i det forgangene år. 
Uden jeres indsats kunne vi ikke til-
byde vores dejlige sportsgrene; El-
hockey og Kørestolshockey. 
 
Der er juleferie fra uge 51 og vi star-
ter op allerede igen i uge 1, dvs. 
mandag den 3. januar 2011. 
 
Her til slut ønsker jeg jer alle en 
glædelig jul og et godt nytår. 
 

/Dorte Berenth 

El-hockey 



 

 

 
 
 

Julefest  
 

Søndag den 12. december , kl. 14.00 på Islev  Skole, vil træet være            
pyntet og musikken vil spille op til dansen om træet. 

 
Julemanden, Nissemor og alle nissepigerne venter spændt på alle børnene - 
og deres forældre - og så skal der jo også deles ud af de dejlige godteposer. 

 
Der kan købes kaffe, te, gløgg, varme vafler, øl og sodavand, som kan         

nydes til den hyggelige julemusik. 
 

Billetter 
 

Godtepose-billetter kan købes i Kiosken på Islev Torv fra mandag den 29. 
november til og med lørdag den 11. december, for kun kr. 25. 

 
Billetter kan også bestilles/købes hos Asta Nykjær i samme tidsrum, 

på tlf. 4491 0572. 
 

Voksen-entré kr. 10 betales ved indgangen. 
 

Vi glæder os til at se jer alle - store som små. 
 
 

Kommende arrangement 



 

 Idrætsmærket 

Mathilde Piil Jern 
Ib Petersen Guld 2 
Flemming Adler Guld 3 
Anna Skjellerup Guld 3 
Ole Parbst Guld 6 
Heine Olsson Guld 9 
Kate Olsen Guld 12 
Bjarne Hougaard Guld 15 
Ellen Christensen Guld 17 
Susanne Frikke Guld 17 
Anne Lise Rosenby Guld 19 
Mogens Holme Guld 20 
Johan Paaschburg Guld 22 
Edith Kristensen Guld 23 
Charlotte Piil Guld 23 
Margit Palle Guld 24 
Dora Arvidsen Guld 25 
Henrik Østergaard Guld 25 
Inge Mortensen Guld 28 

Edel Paulsen Guld 32 
P.E. Christensen Guld 33 
Peer Bring Guld 34 
Margaret Mortensen Guld 34 
Elna Eriksen Guld 35 
Irene Breitenstein Jensen Guld 35 
Eli Korthalz Guld 35 
Flemming H. Larsen Guld 35 
Alice Hansen Guld 37 
Conny Møller Guld 38 
Kirsten Bertelsen Guld 39 
Ingrid Jensen Guld 39 
Hanne Pedersen Guld 39 
Lilli Jørgensen Guld 41 
Marie Holme Guld 42 
Torben Jensen Guld 42 
Sven Aage Eriksen Guld 44 
Leif Østergaard Guld 46 
Knud Dalsgaard Guld 48 

I år er der indtil videre uddelt 38 
idrætsmærker -  faktisk et enkelt 
mere end sidste år. 
 
Alle har trænet flittigt sommeren i-
gennem, og fremmødet har på trods 
af både kolde og våde aftener været 
rigtig flot. 
 
 

Som altid håber vi på, at der næste 
sommer kommer nye deltagere, der 
ønsker at holde formen ved lige. Der 
er masser af plads og godt humør på 
stadion hver tirsdag aften. 
 
På gensyn på Rødovre Stadion tirs-
dag den 3. maj 2011. 

   
/Kirsten Bertelsen 



 

 

Passivt medlemskab 
Bestyrelsen har med virkning fra 
2011 besluttet at hæve kontingent 
for passive medlemmer til 100 kr. og 
150 kr. for 2 på samme adresse. 
 
Petanquespillere som ikke betaler 
kontingent til en aktivitet, skal være 
passive medlemmer. 
 
Er man ikke mere aktiv, kan man 

bevare tilknytning til Orient og få  
medlemsbladet sendt hjem ved et 
passivt medlemskab. 
 
 Henvendelse til Kirsten Bertelsen, 
(tlf., mail -  se side 2). 
 
Kontingent for 2011 kan overføres til    
+01<           +7100833< 
 

/Bestyrelsen 

Meddelelser  

Nostalgi 

I anledning af, at foreningen fyldte 60 år i 1992 fik vi overrakt en ungdomsfane af 
Danmarks Samfundet. Overrækkelsen fandt sted i Rødovre Stadionhal i forbindelse med 

den årlige gymnastikdag. 



 

 

 

Sæson 2010/11 
Så er gymnastiksæsonen 2010-2011 
godt i gang, og der er god tilslutning 
på de fleste hold.  
 
De små børnehold har igen i år stor 
efterspørgsel.  
 
På hold 05 ”Bøller og Ballerinaer”, 
var tilslutningen så stor og venteli-
sten så lang, at vi ved hjælp fra Ma-
ria, Line og en ekstra hånd fra en 
far, Mogens, fik et ekstra hold 05 
startet fra kl. 16.00 – 16.50. En stor 
tak til jer alle 3. Alle tilmeldte er 
mødt op, så desværre, har vi ikke 
kunnet taget hul på ventelisterne 
endnu.  
 
Dameholdet på Tinderhøj Skole, tirs-
dag, har vi desværre måtte lukke 
ned, da instruktøren har bedt om en 
pause, i denne sæson. Det har ikke 
været muligt at skaffe en ny instruk-
tør til holdet, men vi håber selvfølge-
lig, på opstart igen i sæsonen 2011-
2012. 
 
Indbetaling af 2. rate kontin-
gent 
Det vil være en kæmpe hjælp hvis 
man, når der indbetales via netbank 
eller giro, anfører medlemmets navn 
samt medlemsnummer, især hvis det 
er en anden end medlemmet selv 
der indbetaler.  
 

Det vil spare meget tid for gymna-
stikafdelingen, der med ca. 600 
medlemmer, gerne vil tilgodese det 
rigtige medlem og at ingen får en 
uberettiget rykker. 
 
Førstehjælp 
Søndag den 3. oktober havde gym-
nastikafdelingen igen samlet instruk-
tører, vores minihjælper og holdlede-
re til et 6 timers førstehjælpskursus i 
Orienthuset.  
 
Det er meningen at kurset skal hol-
des hver andet år, da der hele tiden 
sker nye tiltag indenfor førstehjælp.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/Elisabeth Petersen 

 
 
 

Gymnastik 

Billede fra førstehjælpekurset i Orienthuset. 



 

 

 

Krudtuglerne 
Der er stadig plads til lidt flere krudt-
ugler. 
 
Krudtugleholdet er kommet godt i 
gang. Holdet er en god blanding af 
nye og ”gamle” drenge. Og efter at 
holdet har fået en rigtig god hjælpe-
træner tilknyttet, er det blevet muligt 
at lave nogle flere aktiviteter på én 
gang.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ungerne kender efterhånden de ruti-
ner som kører (opvarmning, de for-
skellige lege osv.), så vi kan nå en 
masse.  
 
Men der er, som skrevet øverst, sta-
dig plads til lidt flere friske drenge i 
alderen 6-8 år, som kan lide at be-
væge sig, få sved på panden og må-
ske blive lidt udfordret på fysikken 
og motorikken.  
 
Vi træner hver tirsdag kl. 18.00-
18.50 på Islev skole. 

Herre-motion 
Herreholdet om tirsdagen på Islev 
skole, har ligeledes plads til flere. 
 
Alle kan deltage. Her kræves ingen 
krop som en top-atlet, eller at man 
kan lave hundrede arm-strækkere. 
Bare at man har lyst til at få rørt 
kroppen og måske få strammet lidt 
op her og der - og ikke er bange for 
at svede.  
 
Efter træningen spiller vi en god om-
gang volley-ball på frivillig basis, som 
en belønning for vores anstrengel-
ser. Her kræves der heller ikke, at 
man er en rutineret spiller, for det er 
der vist ingen af os der er. Men vi 
har det sjovt og kunne godt bruge 
nogle flere spillere.  
 
Hvis du synes at det her, lyder som 
noget for dig, så kig forbi og få en 
prøvetime. Du risikerer kun at du får 
lyst til at komme igen.  
 
Vi træner hver tirsdag kl. 19.00-
20.00 på Islev skole. 
 

/Thomas Johansen 
  
 
 

Gymnastik 



 

 

 

Juleferie 
Den 28. november blev det første 
adventslys tændt, og inden vi ser os 
om, er første halvdel af denne sæ-
son gået, så HUSK! Alle hold holder 
juleferie fra fredag den 17. decem-
ber 2010 til søndag den 2. januar 
2011. 
 
Første træningsdag i det nye år bli-
ver allerede mandag den 3. januar 
2011. 
 
Så nærmer vi os også tiden, hvor 
holdene holder en eller anden form 
for juleafslutning, f.eks. i gymnastik-
salene, sportshallerne eller i Orient-
huset. Håber at alle må få nogle go-
de og fornøjelige timer sammen. 
Rigtig god fornøjelse! 
 
Gymnastikudvalget ønsker alle med-
lemmer og instruktører samt deres 
familie en rigtig glædelig jul og et 
godt nytår. 
 
Samtidigt ønskes halpersonalet i hal-
lerne samt servicemedarbejderne på 
skolerne et godt nytår med tak for et 
godt samarbejde i 2010.   
 

/Elisabeth Petersen 
 
 
 
 
 

Gymnastik 



 

 

 

Dametræner søges 
Vi savner rigtig voldsomt meget en 
træner til vores damehold.  
Du skal have lyst til at komme og 
sætte gang i træningen om tirsda-
gen i Rødovre hallen samt tage med 
ud til kampe. Lønnen er ikke kedeli-
ge kolde kontanter, men i stedet i 
form af 15 dejlige tøser i alle aldre, 
der vil tage imod dig med kyshånd 
og gøre, som du siger ☺. Det er da 
ikke så ringe endda! 
 
Turneringen 
Vinterturneringen er nu i gang og 
den store overraskelse er sket: da-
meholdet vandt en kamp efter et 
helt års nederlag. Flot piger - endelig 
blev muren brudt. 
 
Oldboys veteranerne er rykket en 
række ned i denne sæson og det har 
da hjulpet gevaldig på resultaterne. 
Efter 3 kampe er man tophold med 
toppoint og topmålscore ☺ . De 
gamle drenge er ikke til at ”skyde 
igennem”! 
 
Holdfællesskab med Rødovre 
Håndboldklub 
Vi startede sæsonen med at have 
holdfællesskab med RH omkring to 
hold: Rødovres oldboys i række A 
samt vores egne veteraner. Dette 
var et forsøg på at holde liv i begge 
hold ved at kunne hjælpe hinanden 
med spillere til kampe.  
 

Desværre har vi allerede måtte træk-
ke RH’s oldboys hold fra turneringen, 
da der ganske enkelt ikke var Rødov-
respil-lere nok til dette hold. Et ellers 
godt samarbejde, som desværre blev 
kortvarigt. 
 
Det var alt fra håndboldforkonen i 
denne omgang. 
 

/Møge 
 

 

Håndbold 



 

 

 

U10-drenge 2001 
Det har været en forrygende sæson 
for U10-drengene i Orient.  
 
De startede op med et helt nyt træ-
ner-team - Magnus og Kristoffer - 
som efter én træningsaften skulle 
sætte holdet til sæsonens første 
kamp. Det blev en fantastisk start og 
de vandt 15-0 ude over et Greve-
hold, som slet ikke kunne følge med 
Orient.  
 
De resterende kampe er også blevet 
vundet - så holdet sluttede på en 
sikker 1. plads i deres række. 
Info: 9 kampe, 9 sejre - score 68-17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Træningen 
Træner-teamet og drengene har gå-
et til den under træningen og der er 
blevet introduceret mange nye og 
spændende træningsøvelser. 
 
Alle giver den fuld gas og de har helt 
klart rykket sig fodboldmæssigt. At 
de så samtidig hygger sig, griner og 
er hinandens gode venner gør jo ba-
re træningen endnu bedre. 
Nu er træningen rykket indendørs i 

gymnastiksalen og der trænes uden-
dørs på grusbane. 
 
Afslutning i Hulen 
Efter sidste hjemmekamp var der ar-
rangeret hygge i Hulen med pølser 
og sodavand. Det var en god afslut-
ning på en god sæson. Og det skal 
lige nævnes, at holdet fik deres før-
ste nederlag i sæsonen, da de blev 
slået af forældrene i en kamp med 
en kæmpestor fodbold.  
 
Tak til alle forældre og søskende for 
en fantastisk opbakning til både 
kamp og træning. 
 
Tur til PARKEN 
Den 6. november er der arrangeret 
en tur til PARKEN, hvor der vil være 
en spændende rundvisning for dren-
gene, deres forældre og søskende. 
Det bliver helt sikkert en fantastisk 
tur som alle glæder sig til.  
 

/Johnny - Holdleder, U10-drenge 
 

 

 

Fodbold 



 

 

 

Piger kan også spille fodbold ☺ 
Det hele startede med en enkelt pi-
ge, der begyndte til fodbold sammen 
med U7-drengene. Efter et lille års 
tid komme der et par piger mere og 
derefter et par stykker mere. 
 
I foråret 2009 blev vi enige i klubben 
om, at vi ville prøve at søge flere 
piger og få startet et rent pige hold 
op i årgang ’00. Vi havde på det tids-
punkt 5 piger. 
 
Undertegnede skal indrømme, at jeg 
ikke have den store optimisme om at 
vi kunne finde et helt hold. Men da 
sæsonen startede op efter sommer-
ferien 2009, stod der 15-16 friske 
piger og tog imod træner og holdle-
deren!!! Helt fantastisk og så kørte vi 
ellers på. 
 
Vi var så heldige at Kim Schierning 
havde sagte ja til at hjælpe mig med 

at starte holdet op og da det var 
blandede årgange, der mødte op, 
kom holdet til at hedde U11 – år-
gang 98-99-00. 
 
Vi startede med at få os nogle ne-
derlag, men det er nogle stærke pi-
ger vi har og de kæmpede videre. 
Det endte med en 3. plads i turnerin-
gen!!! 
Holdet er nu vokset til 23 spillere og 
det ser ud til at der heldigvis stadig 
er flere og flere piger der har lyst til 
at spille fodbold. 
 
Kim, som har mange andre funktio-
ner i klubben, bl.a. målemandstræ-
ning, overdrog holdet til Tommy Due 
Olsen, som tidligere havde pigehol-
det (årgangen over vores). Så nu 
havde vi får ny træner på holdet, 
men stadig med samme holdleder – 
nemlig mig ☺ 
 

Fodbold 



 

 

 

Pigerne tog godt imod Tommy og fik 
sagt pænt farvel til Kim. De skulle 
dog lige lurer Tommy lidt an, før de 
helt turde vise deres sande ”jeg”, 
men det kom heldigvis hurtigt ☺. 
 
Vi er efter sommerferien rykket op i 
U13 og det skulle vores mindste pi-
ger lige vende sig til… Det er jo nog-
le store modstandere af og til. Men 
det giver nogen nye udfordringer, 
som pigerne har klaret fint. Der er 
lidt skulderskub og noget der skal 
øves ☺ 
 

Vi har tabt 6 kampe og vundet 4 
kampe indtil nu og ligger nr. 4 i ræk-
ken. Det er meget fint, taget i be-
trækning af at halvdelen af holdet 

faktisk ”kun” er U11’ere! 
 

Senest var vi her den 30. oktober 
ude og spille vores sidste udendørs 
kamp mod Vipperød. Her vandt pi-
gerne meget flot med 9-4. 
 
I indendørssæsonen stiller vi med et 
U11-hold og et U13-hold, og til janu-
ar skal vi så ud og prøve 9-mands  
kunstgræs-turnering. Det glæder vi 
os til at prøve af! 
 
Derudover ser vi meget frem til vo-
res årlige træningslejer til Prag, som 
vi skal på lige før påske! 
 

/Lone Frantzen - Holdleder, 
U13-tøserne 

Fodbold 



 

 

 

Medlemsmøde 
Medlemsmødet giver dig mulighed 
for at: 
 
• Høre nærmere om, hvad der er 

sket i det forløbne år i svømmeaf-
delingen. 

 
• Give feedback – herunder input til 

forbedringer. 
 
Der er i år valg af formand.  
Tom Jakobsen genopstiller ikke og 
der skal derfor vælges en ny for-
mand. 
 
Forældre, som overvejer at yde en 
indsats for at deres børn har en vel-
fungerende fritidsaktivitet, er vel-
kommen til at komme og høre om 
mulighederne for at deltage i det fri-
villige arbejde omkring svømmeafde-
lingen. 
 
Medlemsmødet afholdes lørdag den 
15. januar kl. 14.00 i Orienthuset, 
Vårfluevej 15, 2610 Rødovre. 
 

/Charlotte Behrenthz  

 

HUSK!                                           
DER SKAL VÆLGES NY           

FORMAND TIL                               
SVØMMEAFDELINGEN. 

 

Juleferie 
Svømmeafdelingen holder juleferie i 
perioden fra onsdag d. 22. december 
2010 til søndag den 2. januar 2011 – 
begge dage inklusiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vinterferie 
Svømmeafdelingen holder en kort 
vinterferie i perioden fra tirsdag den 
22. februar 2011 til fredag den 25. 
februar 2011– begge dage inklusiv. 
 

 

Svømning 



 

 

Bevar Orient Svømning. 
Vi har et fantastisk godt lokalt fritids-
tilbud gennem Orient Svømning. Det 
er en forening, der kun kan bestå 
ved hjælp af frivillige kræfter.  
  
De sidste par år har der kun været 
2-3 voksne i Svømmeudvalget til at 
varetage formandsposten, kasserer 
og medlemsstyring, instruktøruddan-
nelse, holddannelser mv. Det er hel-
digvis udvidet til 4 personer i august 
2010, men vi har fortsat akut brug 
for flere og nye kræfter til at bevare 
klubben. 
 
Formanden har meldt ud på sidste 
Instruktørmøde, at han stopper som 
formand. Vi håber derfor, at der 
kommer tilstrækkeligt med medlem-
mer og/eller deres forældre til med-
lemsmødet lørdag den 15. janu-
ar 2011, kl. 14.00 i Orienthuset. 
På dette medlemsmøde skal der bl.a. 
vælges ny formand for klubben, hvis 
den skal fortsætte. 
  
Vi har desværre også måtte aflyse 
de sidste 3 stævnedage, fordi vi ikke 
kunne stille med tilstrækkelig mange 
officials og dommere. Det er brand 
ærgerligt for de unge svømmere, 
som elsker at svømme og nyder 
samværet og sammenholdet til så-
danne arrangementer på tværs af 
køn og alder. De sidste mange stæv-
ner har det været de samme 2-3 
personer, der stiller op som officials 

og dommere, når de har haft mulig-
hed herfor i deres private kalendere. 
  
Instruktørpuljen består af 25 perso-
ner, der hvert år skal gennemgår 
bassinprøver (sikkerhed og 1. hjælp i 
svømmehal) og andre instruktørprø-
ver, for at være godkendt instruktør, 
der må undervise børn, unge og 
voksne. 
  
Antal svømmere er denne sæson 
knapt 500, hvilket kræver en del ar-
bejde med at give dem, den bedste 
mulige service med frivillige kræfter. 
Dertil kommer desværre en del børn, 
som står på ventelister til Haletudse- 
og Sælungeholdene. Når sæsonen er 
startet, opstår der rokader mellem 
holdene, for at finde det bedste ni-
veau til børnenes evner. Der har kun 
været få svømmere, som har ønsket 
at melde sig ud, hvorpå børn på ven-
telisterne skal kontaktes, for at høre, 
om de fortsat er interesseret i en 
plads (evt. på en anden dag, en op-
rindeligt ønsket). 
  
Arrangementer 
Vi vil som noget nyt prøve af afholde 
en Wellness-aften for voksne, søn-
dag den 28. november 2010. 
 
Nytårsarrangementet er en afløser 
for juletræsfesten i Islev Badet. Det 
bliver et arrangement for både børn 
og deres forældre. Det afholdes lør-
dag den 8. januar 2011.  

Svømning 



 

 

Der afholdes Landsdelsmesterskab 
søndag den 6. februar 2011 for kon-
kurrenceholdet. 
 
Søndag den 13. marts 2011 holder vi 
en Sørøverdag for børn i Islev Badet. 
 
Sidst med ikke mindst afholder vi det 
traditionelle klubmesterskab og af-
slutningsstævne for alle medlemmer 
lørdag den 30. april 2011. Dette er en 
stor dag, hvor alle kan vise, hvad de 
har lært i årets løb. 
 
Aqua camp 
Aqua Camp er et meget eftertragtet 
sommerferiearrangement, der varer 
en uge for børn og unge. På Aqua 
Camp bliver der svømmet og leget i 
Islev Badet om formiddagen. Bagefter 
spises der frokost og leget alverdens 
spil og lege i Orienthuset eller i Orient 
fodboldafdelings klubhus. 
 
Talenter 
Instruktørerne holder øje med poten-
tielle svømmere på de “almindelige” 
ugehold, som kunne tænkes at delta-
ge på Sommersvømning. Dér svøm-
mes flere dage om ugen efter afslut-
ningsstævnet og til ny sæsonstart, 
kun afbrudt af sommerferien. Dette 
er en forsmag for, om svømmerne 
kunne tænke sig at deltage i Konkur-
renceafdelingen. Her svømmes der 2-
3 dage om ugen og man deltager i 
div. stævner rundt om i landet. Der er 
et fantastisk godt sammenhold og en 

god stemning. 
 
Andre sæsoner har der også været 
afholdt videoeftermiddag for de små 
og videoaften for de unge svømmere, 
men det nåede vi desværre ikke i år. 
 
Dette er blot nogle af de aktiviteter, 
der ligger udover den ugentlige 
svømning. 
  
En af de nye i konkurrenceafdelingen 
er en pige på 10 år. Hun er mere un-
der vand end over og elsker at lege i 
vandet. Hun har deltaget på det al-
mindelige Sæl-svømmehold, men blev 
sidste år inviteret til at deltage på 
Talentholdet. Der er yderligere en 
pige, som har deltaget på Sommer-
svømning, som i år også er begyndt 
på Talentholdet i Konkurrenceafdelin-
gen. Men vi ser frem til, at endnu 
flere har lyst og mod til at prøve at 
deltage til Sommersvømning og efter-
følgende på Talentholdet. De ældste 
på konkurrenceholdet er 18-19 år. 
  
For at sådan et fritidstilbud fortsat 
kan komme børn, unge og voksne til 
glæde i Islev, har vi brug for flere 
frivillige i Orient Svømning.  
  
Dét har vi akut behov for. Derfor det-
te indslag. 
 

/Lenette Thygesen 

Svømning 



 

 En sand julehistorie 

En julehistorie fra min tid i  
Politiet - 1956 
Da jeg er født i en kernefamilie, fik 
jeg et chok på min første juleaftens-
vagt på politistationen. Som alle 
ugifte politifolk måtte også jeg, holde 
juleaften, på tjenesten - og jeg kom 
ud for noget, som jeg aldrig havde 
troet kunne forekomme. 
 
Vi havde vagt fra kl. 15.00 til 23.00 
og var mødt frem med en venlig 
vagthavende. Han havde udpeget 
mig og en lidt ældre kollega til at kø-
re en eftermiddagstur i distriktet, 
hvorefter vi kunne komme ind og 
være med til julemiddagen. De 
hjemmeværende kolleger blev sat i 
gang med at pynte op og gøre klar 
til juleanden og isdesserten. 
 
Mens vi således sad og nød andeste-
gen, bankede det forsigtigt på døren. 
Vi så forbavset på hinanden, og 
vagthavende gik ind på sit kontor og 
lukkede den fremmede ind. Kort ef-
ter kom han ind til festbordet med 
en dreng på 12 år, der forknyt 
spurgte, om han måtte være et par 
timer hos os. Selvfølgelig måtte han 
det - og vagthavende sendte os til 
drengens adresse i Ryesgade for at 
afklare hans oplysninger.  
 
Vi kom tilbage fra patruljen og oply-
ste, at vi havde truffet moderen, der 
havde bedt drengen om at gå til poli-
tistationen og være et par timer, 

mens hendes mand, der var kommet 
hjem døddrukken, lige skulle falde i 
søvn, før end drengen kunne komme 
hjem. Normalt ville han tæve dren-
gen, og det var derfor hun havde 
sendt ham hen på politistationen. 
Hun kunne dog godt klare manden 
selv, og når han havde fået et par 
øller mere, ville han bare sove! 
 
På stationen var drengen imidlertid 
blevet bespist med den varme mad, 
og de tilbagevendte kolleger kunne 
nu nyde resten af hovedretten. Se-
nere kom isanretningen og drengen 
var helt automatisk blevet en del af 
os. Vi kunne dog ikke rigtig give ham 
nogen julegaver, men han fik en po-
se fyldt af konfekt og chokolade til 
hjemturen. 
 
Da tiden for vores vagt var ved at 
udløbe, sendte vagthavende os sam-
men med drengen hjem til moderen, 
og han fortalte stolt alt, hvad han 
havde oplevet og viste hele sin be-
holdning af chokolader og konfekt. 
Faderen var for længst gået i seng 
og snorkede højlydt, men nu kunne 
drengen og hans moder glæde sig 
over, at det i det mindste var blevet 
lidt jul i det lille hjem. 
 

/Frode Nykjær 
 



 

 Tips til Nettet 

Orient-gif.dk 
Nu vil det også være muligt at læse 
dette og kommende blade på nettet, 
nemlig på vores hjemmeside under 
download-sektionen. De vil blive lagt 
på hjemmesiden ca. 14 efter udgivel-
sesdagen. 
 
On-sport.dk 
On-Sport bringer dig helt tæt på 
danske sportsstjerner og deres top-
præstationer. 

Mange atleter lever et mediemæssigt 
stille liv. Det vil On-Sport ændre på. 
Verdensmesterskaber og europame-
sterskaber i mindre idrætsgrene skal 
i fokus. Og personerne bag præstati-
onerne skal vises frem. 

On-Sport er idrættens egen tv-kanal. 
Vi har derfor mulighed for at tage 
dig med bag facaden og give dig et 
solidt indblik i atleternes dagligdag – 
både når det gælder træning og 
konkurrence. 

Orientbladet 

Næste nummer - januar 2011 
  
Indlæg, fotos mv. til næste blad skal 
være redaktøren i hænde senest 
fredag den 7. januar 2011. 
 
Indlæg skal sendes til: 
orientbladet@orient-gif.dk 
 
 

Til næste år vil Orientbladet udkom-
me 4 gange - så du kan godt begyn-
de at glæde dig allerede nu. 
 
HUSK derfor deadline til bladet: 
• Nr. 1 - 7. januar 2011. 
• Nr. 2 - 11. februar 2011. 
• Nr. 3 - 2. september 2011. 
• Nr. 4 - 4. november 2011 
 


