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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 fodboldafde-
lingen som har nogle hold der træ-
ner udendørs på grus og på de nye 
kunstgræsbaner i Espelunden. 
 
Bestyrelsen er i gang med budgetter-
ne for 2013. Vor økonomi ser rigtig 
sund ud, hvilket indebærer, at vi kan 
holde samme kontingentsatser som i 
2012. Endvidere vil bestyrelsen på 
de sidste møder i 2012 se på, om 
vore aktiviteter mangler udstyr/
materiel til gavn og glæde for vore 
medlemmer. 
 
Vi har haft mange ledere, trænere 
og instruktører på forskellige kurser i 
2012 – hvilket jeg værdsætter utro-
ligt meget. Det er utroligt vigtigt for 
en forening, at man er dynamisk. 
Derfor er det vigtigt, at Rødovreord-
ningen netop opererer med en til-
skudspulje til dette formål. Vi havde 

på forhånd fået tildelt ca. kr. 35.000, 
men da vi rundede september må-
ned havde vi behov for yderligere kr. 
37.115. Vi ansøgte om et ekstraordi-
nært tilskud – velvidende om, at der 
er en ’bufferpulje’ – som vi kunne 
drage nytte af. Vi fik bevilget 
kr. 23.340. 
 
Udskiftning af fliser samt anlæg af 
10 parkeringspladser omkring 
Orienthuset er blevet noget forsinket 
– men jeg forventer, at alt er på 
plads inden udgangen af november 
måned. 
 
En af Rødovre kommunes dygtigste 
embedsmand – Kulturchef Peter 
Rysz Jensen – har besluttet, at tage 
det første skridt til sin pensionsalder. 
Der blev afholdt afskedsreception 
den 31. oktober i Viften. 
 
Personligt har jeg arbejdet sammen 
med Peter siden 1991 som formand 
for Folkeoplysningsudvalget. Jeg har 
i alle disse år, haft et ualmindeligt 
fantastisk samarbejde. Kultur og fri-
tidslivet har haft et ’fyrtårn’ som altid 
forstod at sætte sig ind i de forskelli-
ge problematikker, man som frivillig 
foreningsleder kunne støde på. For-
eningslivet kommer til at savne Peter 
– personligt savner jeg allerede Peter 
på et utroligt menneskeligt plan – 
Peter du var og er en ener. 
 

(Fortsættes på næste side) 

Formanden har ordet 
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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 2013. 
 

/Jan Quaade 

Formanden har ordet 

Orientbladet 

Næste nummer - 1/2013 
Indlæg, fotos mv. til næste blad skal 
være redaktøren i hænde senest             
fredag den 4. januar 2013.  
 
Indlæg skal sendes til:  
orientbladet@orient-gif.dk 
 
Igen til næste år vil Orientbladet 
udkomme 5 gange - så du kan godt 
begynde at glæde dig allerede nu. 
 
 

HUSK deadline til bladet: 
• Nr. 1 - 4. januar 2013. 
• Nr. 2 - 15. februar 2013. 
• Nr. 3 - 22. april 2013. 
• Nr. 4 - 30. august 2013 
• Nr. 5 - 1. november 2013 
 
Orientbladet ønsker alle en rigtig 
glædelig jul og takker for et  spæn-
dende år med gode samarbejdes- 
partnere. 
 

/Dorthe Quaade  

Svømning 

Ferieplan 
(ændringer kan forekomme) 
Sæson: 03.09.12-31.05.13    
Juleferie: 21.12.12-02.01.13 
Vinterferie: Ingen 
Påskeferie: 26.03.13-01.04.13 

St. bededagsferie:  25.-26.04.13 
1. maj:  01.05.13  
Kr. Himmelfartsferie: 09.-10.05.13 
Pinseferie:  20.-21.05.13 
 

/Annette Højengaard 
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Svømmeafdelingen fejrede  
Orients 80 år 
En kølig lørdag morgen i slutningen 
af september rejste fire forunderlige 
dyr sig på sportsbanerne ved Tinder-
høj skole som et led i fejringen af 
Orients imponerende 80 års fødsels-
dag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mange, både børn og forældre trod-
sede det let ustabile vejr, og kom og 
fejrede den festlige dag sammen 
med svømmeafdelingens instruktører 
og frivillige. Hoppeborgene, twister-
spillet og Bungeerun-banen var flit-
tigt i brug - undtagen når legen kort-
varigt blev afbrudt på grund af vejr-
gudernes omskiftelige humør.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Så stimlede svømmere, forældre og 
instruktører tæt sammen under pa-
villonerne til kaffe, sodavand og 
sandwiches. Humøret var højt, og 
alle hyggede sig gevaldigt i de fire 
timer løjerne stod på.  
 
Krokodille-rutchebanen der kunne 
åbne og lukke munden, samt hoppe-
borgs-giraffen var særligt populær 
blandt de yngre, mens de større kon-
kurrerede, både mod sig selv, mod 
hinanden, mod forældre og instruk-
tører om, hvem der kunne strække 
elastikken længst i Bungee-run. Og 
et par stykker fik da også styr på 
højre/venstre mens de udfordrede 
deres træner i et spil twister. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alt i alt, en dejlig dag i godt selskab. 

 
/Christian Lunde 

 

 

Svømning 
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Haves: 2 dameseniorhold. 
Alder: 20’erne, 30’erne, 40’erne. 
Niveau: Serie 3 og serie 4 - der 
 findes ikke serie 5! 
Træner: Ja. 
Træning: Hver tirsdag kl. 19.00-
 20.30 i Rødovre hallen. 
Ønskes:  Målmand og markspillere – 
 næsten alt har interesse. 
 
 
Haves: Et hold for gamle mænd. 
Alder: 40+ 
Niveau: Rollatortempo. 
Træner: Ikke nødvendigt, de er så 
 kloge selv! 
Træning: Hver tirsdag kl. 20.30– 
 22.00 i Rødovre hallen. 
Ønskes: Øl efter træning. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haves: Nystartet herreseniorhold 
 med masser af spillere – 
 faktisk ikke plads til flere! 
Alder: Unge friske gutter, der 
 synes at 30+ er mere end 
 ældgammelt! 
Niveau: Ifølge dem selv 1. division, 

men spiller turnering i se-
rie 2 – og har endnu ikke 
vundet en kamp! 

Træner: Nej, de kan godt lide at 
 bestemme selv! 
Træning: Hver tirsdag kl. 20.30-
 22.00 i Rødovre hallen. 
Ønskes: At vinde kampe. 

 
/Lene Hummelgaard 

Håndbold 
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Arrangement 

Juletræsfest i Orient 
 

Søndag den 9. december kl. 14 til ca. kl. 16 holder vi vores 
årlige juletræsfest i festsalen på Islev skole. 

 
Så på med nissehuen og kom over og dans om juletræet med os. 

Det er både for store og små.  
 

Råber vi højt nok, kan det være at julemanden kommer og  
ønsker os en glædelig jul og deler godteposer ud. 

 
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 2012 for kun 25 kr.  

eller de kan bestilles/købes hos Asta Nykjær på tlf. 4491 0572 
i samme periode. 

 
INGEN RYGNING I SALEN 

 
Vi glæder os til at ser jer alle samme til nogle hyggelige timer. 
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U-13 pige fodbold 
Mit hoved er egentlig fuld af en mas-
se historier, ting og oplevelser, som 
Tommy, Julie og jeg har med pigerne 
i løbet af den forgangne sæson.  
 
Gennem hele sæsonen er det vores 
indtryk, at pigerne virkelig VIL fodbol-
den, og at de samtidig er en flok dej-
lige, søde tøser, som har et fantastisk 
kammeratskab, hvilket betyder, at de 
kommer rigtig godt ud af det med 
hinanden.  
 
Der er tale om en meget stor trup på 
hele 22 spillere, som holder ved og 
bare bliver bedre og bedre, og sidste 
år fik pigerne nærmest tæv i alle 
kampene, men trods dette er de ble-
vet ved med at kæmpe, og i år har 
været en super sæson, hvor de blev 
en meget flot nummer 2 i rækken, og 
det var vel nærmest kun uheld som 
gjorde, at vi ikke lige nappede 1. 
pladsen, for det havde pigerne faktisk 
fortjent.  
 
Pigerne har som hold udviklet sig helt 
fantastisk, og dette er bestemt også 
blevet bemærket af mange af jer til-
skuere, der er kommet og har set 
deres kampe, da flere har givet ud-
tryk for, at holdet virkelig har rykket 
sig meget i positiv retning det seneste 
års tid. TAK FOR DET. 
 
Gennem sæsonen har vi blandt andet 
været i Vildbjerg på træningslejr, vi 

har overnattet i klubhuset på Vårflue-
vej, som socialt hyggearrangement, 
og flere gange er pigerne blevet på 
"Orient Ground" efter kampene, for at 
se nogle af de andre hold, og på den 
måde være sammen, og støtte op, 
om de øvrige hold i klubben.  
 
Nu er jeg jo blevet "sat" på denne 
opgave, at skrive nogle ord om sæso-
nen, og bestemmer helt selv, hvad 
der bliver skrevet, og jeg synes tit 
man glemmer de frivillige ledere, som 
er i klubben, og som betyder alt.  
 
Derfor en kæmpe tak til Tommy for 
hans tålmodighed, indsats og enga-
gement med pigerne, som nu ikke 
kun viser sig udenfor banen, hvor han 
sørger for det sociale fungerer rigtig 
godt, men som også begynder at give 
flotte resultater på banen.  
 
Der skal også lyde en meget stor tak 
til Julie, som pigerne er meget, meget 
glade for, og der er ingen tvivl om, at 
hun også har betydet meget for pi-
gerne.  
 
De er begge rigtig gode til, at holde 
"snor" i pigerne, og sørge for, at alle 
finder sig godt til rette, og få en posi-
tiv oplevelse ud af træningerne og 
kampene.  
 

/Rikke 
En stolt holdleder 

Fodbold 
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Oprykning 
I sit 80. år lykkedes det fodboldklub-
ben Orient at sikre sig to oprykninger. 
 
I juni rykkede 1. herre seniorholdet 
op i Serie 2 for første gang i klubbens 
historie, og i lørdags lykkedes det så 
2. senior at rykke op i Serie 4 - ligele-
des for første gang i klubbens histo-
rie. 
 
Det skete i en ren finale, hvor fører-
holdet, Hundige, som inden kampen 
lå 2 point foran Orient, kom på be-
søg. Kravet var altså sejr!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orienterne kom hurtigst ud af start-
blokkene og var efter et kvarter foran 
3-0. To røde kort til Hundige gjorde 
resten af kampen til en ekspeditions-
sag. Slutresultatet blev 7-1, og opryk-
ningen var hjemme. 
 

/Henning Jensen 
Holdleder 

 
 
 
 
 

Pigetoilet 
De yngre piger i Ungdomsrådet har 
mange gange givet udtryk for, at de 
ønskede et pigetoilet - som helst skul-
le være lyserødt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu har de fået det.  
 

/Susanne Mounaix 
 
 
 
  

Fodbold 
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Så er første halvdel af sæsonen gået 
og alle hold er kommet godt i gang. 
 
Til voksen/barn-holdet har der været 
stor efterspørgsel, så vi må nok se i 
øjnene, at der ikke bliver brug for 
ventelisten i denne sæson. De øvrige 
børnehold er også besat nu, og alle 
ventelister er tomme. 
 
Holdene med de store piger, ”Teen-
Beat” (Juniorpiger årg. 1996/2000) 
og ”Dancing Deligth” (årg.n1995 og 
før)  har stadig plads til et par styk-
ker mere. Og så er der altid plads på 
voksenholdene, ikke dermed sagt, at 
vi ingen voksne har, men forholdene 
er på flere af holdene så gode, at 
der kan være flere på holdet.  

Børneholdene i pigesalen på Islev 
skole, har været rigtig glade for, at 
Orient har foranlediget at Rødovre 
Kommune har indkøbt en ny rulle-
madras til gymnastiksalen. Instruktø-
rerne og pigerne siger en stor TAK 
til kommunen for rullemadrassen. 
 

Det betyder meget for undervisnin-
gen, og også så holdene kan leverer  
en god serie til Orientdagen den 23. 
marts 2013. 
 
Juleafslutning på holdene. 
I forbindelse med julen holder holde-
ne juleafslutning enten i gymnastik-
salene eller i Orienthuset.  
 
Jeg håber, at alle instruktører og 
gymnaster må få nogle hyggelige 
timer sammen. 
 
HUSK! 
Alle hold holder juleferie fra fredag 
den 21. december 2012 til og med 
søndag den 6. januar 2013. Det vil 
sige, at første gang i det nye år er 
mandag den 7. januar 2013. 
 
Gymnastikudvalget ønsker alle med-
lemmer, instruktører og hjælpein-
struktører samt deres familier en 
rigtig glædelig jule samt et godt nyt-
år 2013. 
 

/Elisabeth Petersen 
 

 

Gymnastik 
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Arrangement 

Har du lyst til en gåtur ovenpå julens mange fristelser? 
 

GIF ORIENT og Rødovre Kommune  
arrangerer en gåtur på Vestvolden  
lørdag den 29. december 2012.  

 
Kl. 10.00 mødes vi for enden af Rødovre Parkvej, ved p-pladsen, hvor turen 
vil starte. Vi går frem til Voldgaden og drejer til venstre forbi boldbanerne og 
til højre forbi Artillerimagasinet, videre frem mod Roskildevej hvor vi passerer 
Hjertestien på venstre hånd. Ved Roskildevej vender vi om og går tilbage 
forbi Artillerimagasinet. Hvis der er åbent, kan man bese udstillingen mv. 

  
Herefter vil turen gå videre ad Voldgaden forbi, på højre hånd Batteritogs- 
magasinet, som er under opbygning, længere fremme til højre ses den nye  
Cykeludfordringsbane, og videre mod nord, på venstre hånd, Fredskrudt-
magasinerne. Vi fortsætter forbi vejen til Ejbybroen, på venstre hånd, og 

længere fremme ad Voldgaden, indenfor den store låge, ligger den nyåbnede 
Ejbybunker. Bunkeren er åben fra kl. 11.00-16.00 (og kan ses mod entre). 

 
Da turen er fri, kan man selv udforske voldarealerne på tilbagevejen mod 

Rødovre Parkvej. 
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Idrætsmærket 

I år blev der taget 37 idrætsmærker 
på stadion.  
 
De fleste blev overrakt af formanden 
Jan Quaade ved en sammenkomst i 
Orienthuset søndag den  
7. oktober 2012. 
 
Her markerede Idrætsmærkeafdelin-
gen både Orients 80 års jubilæum, 
og ikke mindst at en af deltagerne, 
Knud Dalsgaard fik idrætsmærke nr. 
50 i 14 karat guld overrakt af for-
manden for DGI Motion Susanne 
Jensen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leif Østergaard blev hædret for sit 
aktive virke i afdelingen gennem 40 
år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
På det efterfølgende medlemsmøde 
blev Leif og Kirsten valgt til at fort-
sætte i næste sæson, og vi glæder 
os til foråret 2013, hvor vi forventer 
at se alle ”de gamle” og ikke mindst 
en masse nye deltagere. 
 

/Kirsten Bertelsen 
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Idrætsmærket 

 

Marianne Harries Guld 2 
Helen Enegaard Guld 3 
Ib Petersen Guld 4 
Flemming Adler Guld 5 
Anna Skellerup Guld 5 
Ole Parbst Guld 8 
Haine Olsson Guld 11 
Helmer Frederiksen Guld 12 
Kate Olsen Guld 14 
Ellen Christensen Guld 19 
Susanne Frikke Guld 19 
Anne Lise Rosenby Guld 21 
Mogens Holme Guld 22 
Edith Kristensen Guld 25 
Charlotte Piil Guld 25 
Dora Arvidsen Guld 27 
Henrik Østergaard Guld 27 
Inge Mortensen Guld 30 
 

Edel Paulsen Guld 34 
Maj Britt Andersson Guld 35 
P.E. Christensen Guld 35 
Peer Bring Guld 36 
Margaret Mortensen Guld 36 
Elna Eriksen Guld 37 
Irene B. Jensen Guld 37 
Eli Korthalz Guld 37 
Flemming H. Larsen Guld 37 
Alice Hansen Guld 39 
Conny Møller Guld 40 
Kirsten Bertelsen Guld 41 
Ingrid Jensen Guld 41 
Hanne Pedersen Guld 41 
Lilli Jørgensen Guld 43 
Torben Jensen Guld 44 
Sven Aage Eriksen Guld 46 
Leif Østergaard Guld 48 
Knud Dalsgaard Guld 50 
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Nostalgi 

På generalforsamlingen i 1981 fik 
Elisabeth og Svend Petersen overrakt 
Boldklubben Rødovres jubilæumspo-
kal, for deres ihærdige arbejde i 
Idrætsmærkeafdelingen.  

Pokalen blev overrakt af daværende 
formand Holger Hansen.  
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Generalforsamling 

Generalforsamling 
 

Gymnastik og Idrætsforeningen Orient afholder 
ordinær generalforsamling, 

 
lørdag den 9. februar 2013, 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 



www.orient-gif.dk 

Gymnastik og Idrætsforeningen ORIENT 


