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Så er det blevet hverdag igen. Sommerferien er slut og alle vore aktivite-
ter har sat fuld damp på skruen.

Den 11. juni deltog 67 Orienter i den store foreningslederfest i Rødov-
rehallen. Ca. 600 mennesker deltog, og det blev en forrygende aften. 
4 af vore dygtige svømmere; Marcus Højengaard, Anne Sofie Høtbjerg 
Hansen, Alison Hinklom samt Joakim Jacobsen blev hædret for DM titler. 
STORT tillykke fra min side.

Idrætsforeningen Espelunden er startet af forældre til udviklingshæm-
mede børn, som havde svært ved at finde lokale idrætstilbud. Foreningen 
er drevet af frivillige og kernen består i at opstarte aktiviteter i tæt sam-
arbejde med almindelige idræt og fritidsforeninger. Deres klub-partnere 
kender sporten og vi kender børnene - sammen skaber vi optimale ram-
mer for både at udvikle sig sportsfagligt, socialt og personligt.

Vor elhockey-aktivitet har sagt til ja til at være partner og når Islev Badet 
åbner igen i det nye år, vil vor svømmeaktivitet også stå klar til at mod-
tage disse børn.

Efter en forespørgsel fra foreningen har jeg sagt ja til, at indgå i bestyrel-
sen. Det er et fantastik initiativ - som jeg ønsker at deltage i.

Tak til elhockey og svømmeaktiviteten for, at I vil være med til, at gøre 
livet lidt mere spændende for disse børn.
 
/Jan Quaade

Formanden 
    har ordet



Ny sæson i 
gymnastikafdelingen
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Velkommen til sæsonen 2016/17
Så skulle alle hold være godt i gang 
rundt omkring på skoler og i haller. 

Tilslutningen har været god i år, og 
til trods for at tilmeldingen allerede 
begyndte 1. juni for medlemmer, 
der havde været medlem hele sidste 
sæson, og 1. juli for nye medlemmer, 
gik tilmeldingen støt og roligt frem til 
start 5. september. 

Enkelte troede at man automatisk var 
medlem i den nye sæson, når man 
havde gået sidste år, men sådan er 
det ikke. Alle starter forfra ved ny 
sæsonstart. 

Ligeledes har der også været enkelte 
medlemmer, der har indmeldt sig på 
et hold, som ikke svarede til den alder, 
som barnet havde. 
Det kan godt være, at man syntes, 
at ens barn er egnet til at starte før 
det år der er angivet på holdet, men 
det kan have noget med sikkerhed og 
for stor aldersspredning på holdet at 
gøre. 
Man deler alderen op efter hvad børn 
i den alder normalt kan klare krops-
mæssigt. 
Det er bedst, at være den store på et 
lille hold, og ikke den lille på et stort 
hold. 

Efterårsferie
Der er efterårsferie for alle, både på 
skolerne og i hallerne, fra søndag 16. 
oktober og frem til søndag den 23. 
oktober 2016.

Gymnastikudvalget ønsker alle vores 
medlemmer, gymnastikinstruktører og 
hjælpeinstruktører en god og fornøje-
lig sæson.

HUSK! at ORIENT-dagen er lørdag 
den 25. marts 2017, så reserver al-
lerede dagen nu.
w                                
/Elisabeth Petersen



Så sluttede sæsonen for onsdags 
formiddagsturene rundt om Damhu-
sengen/søen. 

Turene i denne sommer blev pænt 
besøgt- Der var mellem 10 og 18 
fremmødte hver gang.

Det var en rigtig god ide at starte fra 
Rødovre Stadion kl. 11, i stedet for 
kl. 17. 

Som sædvanlig blev der snakket og 
grinet meget, ligesom store og små 
problemer blev vendt på turene.

Stavgang/gåtur
Tak til de 2 mænd der trofast mødte 
op næsten hver gang. Dog kunne 
vi godt ønske os, at der var flere 
mænd der ville gå med, men måske 
til næste år! Ja, vi har lov at håbe.

Den sidste gang afsluttede vi gåtu-
ren med kaffe og hjemmebagt brød.
TAK til alle for en god sommer.

/Elisabeth Petersen 
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VIGTIG MEDDELELSE

Deadline for 
Orientbladet 2016
Nr. 5 - fredag den 28. oktober.

Indlæg, fotos mv. sender du til: orientbladet@orient-gif.dk.

/Dorthe Quaade

Orients bestyrelse opfordrer alle medlemmer, børn som 
voksne med skjulte handicaps/sygdomme, om at informere 

instruktøren herom. Det kan eks. dreje sig om epilepsi, 
astma, indlæringsproblemer eller noget helt andet.

  
Vi vil som forening hjælpe både medlemmer og
instruktører, med at der bliver truffet den rette                      

beslutning hvis sygdomstilfælde opstår.
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FESTUDVALGET

Jeg er sikker på, at alle har haft en våd sommer, 
men håber også, at den var været helt fantastisk. 

Fuld af hygge med familien, sjov, masser af 
oplevelser og gode minder.

Tiden går som altid med hastige skridt, så inden 
vi får set os om, så bliver dagene kortere og 

mørkere. Men det er også tiden hvor, at vi skal
fejre traditioner og hygge os.

Så har du ikke allerede fået det gjort, 
så se lige at få sat X i kalenderen:

den 5. november hvor vi holder årets banko
og 

den 11. december hvor vi holder juletræsfest.

Det bliver helt sikkert og som altid rigtig sjovt.

Ses vi? 
Det tror jeg da nok vi gør

/Festudvalget



Idrætsmærket 
Når dette blad udkommer er det slut 
på stadion for i år. 

Tilslutningen har været uændret i 
forhold til sidste år, og som sædvan-
lig har der været fin stemning alle 
aftener.

Vejret har jo været noget blandet, 
men på prøveaftenerne i august har 
det været flot.

Jeg vil takke alle vores instruktører og 
dommere for indsatsen; alle leverer et 
flot arbejde, og ikke mindst bidrager 
de med godt humør, også når vejret 
er knap så godt.

MEN - MEN - MEN, helt slut er det 
ikke for.....

Søndag den 2. oktober 2016, 
kl. 15.00 i Orienthuset

Vil vi gerne se alle deltagerne fra 
Rødovre Stadion til en hyggelig 
eftermiddag, hvor ledsagere også er 
velkomne. 

Der vil være kaffebord mv. og un-
der lidt festlige former uddeles årets 
Idrætsmærker.

Medlemsmøde, hvor vi kan drøfte 
hvordan vi kan forny idrætsmær-
ketræningen på stadion for næste 
sæson.

/Kirsten Bertelsen
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U8-pigerne til Jyske 
Bank-stævne

Da der var nogle oversidder-kampe i 
vores pulje, fik vi også spillet et par 
træningskampe. Anden kamp var der-
for en træningskamp mod BSF - men 
holdet fra den anden pulje. Her fik vi 
både set en scoring af Laura Ø og en 
del redninger nede i forsvaret af både 
Caroline og Lærke. Super flot. 

Tredje kamp var mod vores modstan-
der fra puljen: Brøndby IF. Denne 
kamp var meget spændende, og vi 
spillede rigtig godt op mod hinanden. 
Alle pigerne fightede alt hvad de kun-
ne inde på banen, og det resulterede 
i, at Laura Ø fik scoret 2 mål, Joanna, 
Augusta og Lærke fik løbet og spillet 
bolden mange gange op af banen og 
Caroline var en stabil forsvarsspil-
ler bagerst, som fik ryddet godt ud 
dernede. Brøndby fik scoret 2 mål: 1 
reelt mål, men også 1, som de mente 
var inde –  så de fik vist dommeren til 
at sige at der var mål! Men pyt skidt 
med resultatet, vi spillede en super 
god kamp og imellem os: Det var os, 
der vandt.

Søndag den 24. april 2016 mødte 
9 friske fodboldglade U8-piger op i 
Hørsholm. Solen skinnede og det var 
et rigtigt dejligt fodboldvejr. 

For mit vedkommende var det mit 
første stævne med et U8-hold, så jeg 
var meget spændt. Efterfølgende er 
jeg blevet sat til at skrive et referat, 
og jeg tænker ”hvad har jeg sagt ja 
til, jeg vil aldrig kunne skrive så gode 
og fyldige referater, som de øvrige 
trænere tidligere har gjort". Men nu 
prøver jeg.

Tobias, som kender pigerne, havde på 
forhånd delt pigerne ind i 2 hold. Jeg 
fik æren af at have Laura Ø, Caro-
line, Augusta, Joanna og Lærke på 
mit hold. Da jeg ikke kender pigerne 
så godt endnu, fik jeg Augustas far, 
Sebastian, til at hjælpe mig. Det var 
super godt, så han skal også have en 
stor tak.

Første kamp i vores pulje var mod 
BSF. Pigerne kæmpede godt, men 
skulle også lige i gang – sådan er det 
ofte med første kamp. Denne kamp 
tabte vi 3-0 til et godt BSF hold. 
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Der blev både lavet finter af Augusta, 
spillet i trekanter, scoret mål og for-
svaret rigtigt godt – hvor alle pigerne 
løb med hjem. Joanna og Augusta 
fik i denne kamp scoret 1 super flot 
mål hver. I denne kamp holdt vi også 
buret rent – og det resulterede i en 
flot 2-0 sejr. 

Jeg er imponeret over hvor godt 
pigerne spiller fodbold og rigtig gerne 
vil det. Det er rigtig skønt med nogle 
piger som kæmper, og bliver ved med 
at kæmpe.
Jeg glæder mig til at følge pigerne 
i deres udvikling,og til at lære dem 
bedre at kende.

/Kate
Sportslig pigecoach

Næste kamp (4) var igen en oversid-
derkamp, så vi fik spurgt Brøndbyhol-
det fra den anden pulje, om de havde 
lyst til at spille en træningskamp, 
hvilket de sagde ja til. Tøserne gav 
den igen fuld gas, og det resulterede i 
en meget tæt kamp. Vi tabte kampen 
2-1, med 1 mål fra Laura Ø. 

Sidste kamp var mod Hørsholm-
Usserød. Pigerne fik her at vide, at de 
skulle prøve at skyde bolden fremad i 
stedet for ind foran eget mål, da det 
kan være farligt. Vi ved ikke om det 
var bevidst, men der blev i hvert fald 
lyttet og ikke sparket farlige bolde ind 
foran eget mål i denne kamp. Dette 
var ALLE pigernes bedste kamp i dag, 
og de spillede sammen som et hold. 
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Så er der snart BANKO i Orient.
 

Dagen falder i år på
lørdag den 5. november 2016.

Dørene åbnes på Islev skole, ved 
festsalen, kl. 13:30 (ikke før) og kl. 
14 bliver første nummer råbt op. 

Der bliver 15 spil + 2 ekstra spil 
som vanligt, samt salg af 21 spil

+ minibanko.

Der vil være salg af vand/øl, 
kaffe/te og måske en lille småkage.

Entre koster 50 kr. dette er inkl. 3 
plader. Ekstra plader kan købes til 

dem, der kan følge med.

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

/Festudvalget



U7-piger til stævne 

Det hele startede med trusler om 
sne, slud og storm på de sjællandske 
egne….

Dog troppede seks glade og spændte 
U6 og U7 piger op fra Orient, kamp-
klar og med kridtede fodboldstøvler til 
jyske 3 stævnet i Hørsholm. Humøret 
var højt, og sammenholdet i pigegrup-
pen oser af glæde og hygge.

I dag var det Mathilde, Freja, Lærke 
H, Ingvild, Maria og Nicoline som 
repræsenterede dagens U7-Hold. 

Da man er tre på banen i hver kamp, 
og vi i dag stillede op med to hold, var 
alle trænere og piger forberedt på et 
hårdt stævne, hvor alle skulle yde en 
masse, også når man var presset på 
kondien.

Allerede fra første kampfløjt var pi-
gerne i fuld galop. Selvom der i første 
kamp blev mødt et stort og dygtigt

BSF hold, lod pigerne sig ikke mærke 
af at være bagud, og der blev kæm-
pet flot af alle.

Maria, Lærke H og Ingvild kæmpede 
alle tre flot igennem hele kampen, 
men havde heldigvis mulighed for 
at låne lidt hjælp fra Mathilde, når 
pusten var taget helt fra dem.

På banen ved siden af blev det Freja, 
Nicoline og Mathildes tur til at præ-
stere. Dette var mod endnu et dygtigt 
BSF hold. Også her kæmpede pigerne 
flot, hvilket også gjorde det muligt at 
holde kampen på 2-2.

Alt i alt holdt pigerne modet, humøret 
og spillet oppe i alle 8 kampe. Der var 
indimellem hold fra bl.a. Greve, som 
er utroligt stærke modstandere, og 
som derfor giver nogle hårde kampe, 
som ender med et stort nederlag.
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Pigerne formår dog sammen at 
juble på de scoringer de får, og ikke 
mindst grine og have det sjovt, uan-
set hvor stor modstand de møder, og 
hvor mange mål der går ind på dem. 
Det gør at pigerne på en dag som i 
dag holder gejsten oppe, og knokler 
sammen på banen indtil sidste fløjt.

I særligt de to sidste kampe skulle 
der kæmpes, da kræfterne var ved 
at løbe op for pigerne. Men alligevel 
var det de to kampe, hvor pigerne 
alle bidrog med det de er bedste til.

Mathilde bidrog med flotte løb op 
af banen, som resultere i to flotte 
scoringer. 

Nicoline tog pusten fra modstander-
ne med nogle flotte tacklinger, og løb 
som fik bolden godt op ad banen.

Maria løb fra modstanderne med 
flotte kropsfinter, hvor hun i et 
snuptag fik sat modstanderne af, og 
havde mulighed for afslutninger og 
scoringer.

Lærke H gjorde spillet svært for 
modstanderne med flot forsvars spil, 
og roligt overblik.

Ingvild sørgede for målet blev svært 
at score på, og tog løb op ad banen 
sammen med holdkammeraterne, så 
der var mulighed for at spille hende.

Freja knoklede med gode opdæk-
ninger af modstanderne og flotte 
redninger på målet.

Alt sammen gode bidrag, som samlet 
gjorde spillet fra de to Orient hold 
super flot.

Dagen blev velfortjent afsluttet med 
en medaljeoverrækkelse på det flotte 
præmiedepot, og et super kampråb 
af alle seks piger, som forlod Hørs-
holm idrætspark med et smil på 
læben og en flot og velfortjent guld-
medalje om halsen.

STÆRKT KÆMPET PIGER!!!

/Charlotte Strømlund
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Pigefodbold atter 
på vej fremNogle få års pause, men nu er pige-

fodbolden atter på vej.

I Orients fodboldafdeling har vi nu så 
meget fremgang, at vi har opretter et 
nyt pige-setup.

Det betyder, at pigerne fra årgang 
2008 til 2010 træner sammen en 
gang om ugen.

De har stadig stævner i hver deres 
aldersklasse, men vi forsøger at give 
dem fælles oplevelser på tværs, så 
de også senere kan have glæde af 
hinanden.

Vi oplever at mange piger og for-
ældre tror, at piger er for små til 
fodbold i den aldersklasse, men det 
er på ingen måde tilfældet. Vi bruger 
de samme træningsmetoder, som hos 
drengene og devisen er, at det skal 
være sjovt at spille fodbold.

For få uger siden, havde vi sideståen-
de annonce i Rødovre Lokal Nyt (som 
i øvrigt også er sponsor for Orient), 
og vi har allerede sagt velkommen til 
mange nye piger. 

Vi har stadig plads til dig, så mød op 
på vores hjemmebane på Islev Skole 
torsdage kl. 17.00-18.00.

/Susanne Mounaix

Orient Fodbold med nyt Pige setup
Orient Fodbold satser i foråret på et nyt 
spændende pige setup.
Når græsset igen bliver 
grønt, byder Orient alle pi-
ger i alderen fra 6-10 år 
velkommen om torsdagen 
fra kl. 17-18.30 til et nyt 
spændende pige-setup.
Vi har et godt trænerteam 
klar til at tage imod pi-
gerne. Teamet består af 
Tommy Due, som har en 
del års erfaring med pi-
gehold i Orient og et nyt 
ansigt Tobias Barnkob - 
begge to glæder sig til at 
komme i gang. 
Endnu bedre har vores pi-
gefodbold-stifter Susanne 
Mounaix sammen med sin 
datter Kate besluttet at væ-

re med i teamet omkring 
pigerne.
Orient har i forvejen et flot 
antal piger i denne alders-
gruppe, men vi håber med 
det nye tiltag, at endnu fle-
re piger har lyst til at spille 
fodbold i en levende og 
åben klub med stor fokus 
på det sociale.
Vi håber at se jer og ser 
frem til masser af sjov og 
selvfølgelig en masse fod-
bold i Orient.
Find os også på Facebook 

Mvh Micki Strømlund  
Formand
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OrientExpressen 
inviterer til den årlige træningslejr op til 

PÅSKEN 2014
Så er vinterens bankospil gået i gang, så kom og hyg dig/jer 
med os! 
Bankospillene afholdes i Festsalen på Islev Skole, Islevbrovej 44, 
2610 Rødovre.

Dørene åbnes kl. 13:00 og spillene begynder kl. 14:00.

Vi spiller 15 spil samt 1 kurvespil. 
Vi kan endvidere tilbyde skrabelodder, lotteri, minibanko, kort 
m.m.

BANKODATOER:

  8. december 2013
  5. januar 2014
  9. februar 2014
  9. marts 2014
  6. april 2014

OrientExpressen er officiel støtteforening for fodboldspillerne i 
Orient fra Islev i Rødovre. Den primære målsætning er at skaffe 
midler til afholdelse af årlige træningsture for Orient Fodbolds 
ungdomsafdeling. 

Efterårets banko starter i september måned, og vi 
glæder os til se jer. Kom og hyg dig/jer med os!
Bankospillene afholdes i Festsalen på Islev Skole, 
Islevbrovej 44, 2610 Rødovre.
Dørene åbnes kl. 13:00 og spillene begynder 
kl. 14:00.
Vi spiller 15 spil samt 1 kurvespil.
Vi kan endvidere tilbyde skrabelodder, lotteri, 
minibanko, kortspil m.m.
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OrientExpressen er officiel støtteforening for fodboldspillerne i 
Orient fra Islev i Rødovre. Den primære målsætning er at skaffe midler til 
afholdelse af årlige træningsture for Orient Fodbolds ungdomsafdeling.

BANKODATOER 2016:
11. september
9. oktober
6. november
18. december
8. januar 2017
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U8 pigerne til stævne 
i Høje Gladsaxe
I dag d. 28/5-16 var U8-pigerne til 
5-”mands”stævne i Høje Gladsaxe.
Fantastisk vejr, flot forældreopbakning 
og piger, som bare var så klar til at 
spille fodbold.

Jeg var alene med pigerne i dag, da 
Tobias havde ”tilladt” sig at melde 
afbud - hi hi.

Heldigvis var Augustas far, Sebastian, 
klar på at hjælpe med trænerrollen, 
så vi blev enige om en fordeling: Jeg 
satte holdene og Sebastian coachede. 
Det synes jeg gik helt fint. Både for-
ældrene og jeg hjalp ivrigt Sebastian 
med positive tillråb og heppede på 
pigerne.

Vi spillede i dag 4 kampe, og pigerne 
spillede fantastisk! Jeg må sige, at 
de har udviklet sig enormt indenfor 
de sidste par måneder: Sammenspil, 
skud på mål og enorm gejst kende-
tegnede samtlige kampe.

Første kamp var mod Brøndby, så 
alle var klar fra start! Vi havde dog 
ingen grund til bekymring for pigerne 
”fejede dem ud af banen”. I første 
halvleg lagde Ida ud med et direkte 
mål, som blev skarp efterfulgt af flot 
mål fra Melissa. Vi havde mange skud 
på mål og det meste af kampen fore-
gik på Brøndbys banehalvdel.

Caroline på målet og Lærke i forsvaret 
kom på prøve en enkelt gang, og da 
blev de så overraskede, at bolden gik 
ind. Ida, Laura og Melissa var også 
målscorere i 2. halvleg og kampen 
endte 7-1 i vores favør.

Efter en kamps pause skulle vi spille 
mod Greve, som ofte er et meget 
stærkt hold. Jeg synes, vi havde rigtig 
meget af spillet og vi havde flere 
chancer med skud på mål. Bl.a. havde 
Caroline et virkelig godt skud på mål, 
som deres keeper desværre tog.  
Augusta havde flere supergode red-
ninger, hvilket også var medvirkende 
til kampens resultat: 0-0.  

I den tredje kamp, som lå lige efter 
den forrige, mødte vi Rosenhøj. Laura 
startede på målet og klarede det 
rigtig godt, men alligevel fik Rosenhøj 
et mål i kassen, trods det faktum at 
Laura var sååå tæt på at få bolden. I 
marken havde vi mange gode forsøg 
på mål, og pigerne var virkelig ivrige 
for at skyde. Det er rigtig gode tegn. I 
pausen blev pigerne selv enige om at 
skifte målmand og spurgte om det var 
ok, at Augusta stod i 2. halvleg: Det 
kunne vi ikke se noget forkert i, så 
sådan blev det. 
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Pigernes disposition var tilsyneladende 
den helt rigtige: Laura startede 2. 
halvleg med en friløber og scorede til 
stillingen 1–1. Nu blev pigerne tændte 
og det vrimlede ligefrem med målchan-
cer og skud på mål. Nadia stod virkelig 
flot i forsvaret og de få bolde hun ikke 
fik væk, dem klarede Augusta.  Et mål 
af Laura i sidste minut gjorde det til en 
sejr på 2–1.

Nu skulle vi så i gang med den 4. kamp, 
som var pigernes 3. kamp i træk. Her 
mødte vi hjemmeholdet HGI, som nok 
var det bedste hold, vi i dag mødte. 
Kampen bølgede frem og tilbage og 
pigerne kæmpede helt enormt og 
løb med både frem og tilbage. En hel 
fantastisk holdindsats, hvor vi også fik 
spillet hinanden og kaldt på bolden. 
Desværre tabte vi 0–1, men det var en 
så lige kamp og med 3 kampe i træk på 
en varm solrig dag, er det fuldt ”accep-
teret” - og det kunne lige så godt have 
været den anden vej.

Så alt i alt en skøn fodbolddag for alle. 

Der skal også lyde en tak til Høje 
Gladsaxe for et godt organiseret 
stævne. Vi modtog velkomstbrev og 
program pr. mail inden dagen, de 
fandt lynhurtigt et par målmands-
handsker vi kunne låne, da vores 
egne var glemt og de havde oveni-
købet arrangeret en lille konkur-
rence om bedste, sjoveste, højeste 
kampråb. Her kunne man vinde en 
kampbold og vores piger gik også 
her til den.

Efter stævnet samledes alle hold i 
HGI’s klubhus, hvor de gav en so-
davand til alle deltagerne samt evt. 
mindre søskende. 

Solrød vandt kampråbskonkurren-
cen - selvom de havde præcis det 
samme som os. Tak til forældrene, 
pigerne og Sebastian for en dejlig 
dag i fodboldens tegn.

/Susanne
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lavselvannoncer.dk

Vælg avis Vælg 
placering

Lav selv
annonce

Book din
annonce Betaling

Du har nu mulighed for selv at lave de annoncer, du vil
indrykke via hjemmesiden www.lavselvannoncer.dk

1) Tryk på det område du ønsker
 at annoncere i.

2) Vælg hvilken kategori
 du ønsker, f.eks. tillykke.

3) Vælg skabelon

4) Du kan nu skrive tekst
 og indsætte billede

5) Vælg hvilken dato du ønsker
 annoncen indrykket. Hvis der
 ønskes fl ere aviser kan dette
 også vælges her.

6) Herefter tastes dine data ind
 og der betales efter godkendelse
 af annoncen.

Du er altid velkommen til at kontakte din lokalavis, hvis du har spørgsmål.

INDRYK DIN TILLYKKE-HILSEN, LOPPEMARKED
OG ALT MULIG ANDET VIA WWW.LAVSELVANNONCER.DK

Rødovre Lokal Nyt ApS

• konfirmation
  (konfirmander/konfirmandinder  
  og deres venner)
• bryllup
  (send en lykønskning til det  
  kommende brudepar eller på   
  deres bryllupsdag). 
• fødselsdag
  (En hilsen til fødselaren)

• barnedåb
  (eller ved navngivning)
• reception
  (lykønskning til jubilæum) 
• mærkedage
  (ved særlige anledninger)

Indtast din personlige  
hilsen allerede i dag!

  Vidste du, at du allerede i dag kan booke din  
  lykønskning til konfirmationen på  
  lavselvannoncer.dk:

Book allerede  
i dag, så du ikke 

glemmer din  
personlige hilsen



SM-Bronze til 
sammenlagt Damehold
Efter sammenlægningen af damese-
nior og U19-pigerne, kom vi i gang i 
efteråret 2015 med 11-mands i serie 3. 
Det var en hård omgang med faktisk 
kun 12 spillere klar i truppen, vi kunne 
nærmest stille et hold af kun skadede 
spillere, vi havde siddende udenfor.
 
En del af efteråret gik med at rykke 
kampe, overtale Orients oldgirls til 
at hjælpe til i kampene, for at kunne 
stille hold. Vi vil gerne sige tak til Lone, 
Charlotte, Cecilie og Britt for deres 
hjælp i kampene.
 
I de fleste kampe havde vi 1-2 udskif-
tere, og i et par stykker stillede vi med 
kun 11 spillere til kamp.
Vi vandt 4 kampe og fik 12 point i en 
stærk pulje, hvor 2 hold stak af fra de 
øvrige hold, vi endte som nummer 5 i 
rækken.

Så startede vi op i vinterturneringen, 
7/8-mands, 10 hold i puljen. Og lad 
mig være helt ærlig, så spillede vi 
fantastisk i alle kampene, dog ikke i 
puljefinalen mod Annisse.

Annisse havde lige som os spillet rigtig 
godt i turneringen, så i den sidste 
kamp kørte vi til Annisse og tabte 
klart, lidt ærgerligt da vi opdagede at 
de havde lånt spillere udefra, som gan-
ske klart forstærkede holdet.

Men i de øvrige kampe dominerede vi 
med flot spil og mange chancer. At vi 
så alligevel spillede 3 gange uafgjort 
var meget surt, men sådan er fodbold. 
Man skal score på sine chancer, ellers 
gør de andre det. Så vi endte som nr. 
3 efter Annisse og Avarta.
 
Sideløbende med vinterturneringen 
deltog vi også i SM indendørsturnering. 
Her var damesenior igennem et par 
indledende runder, og endte i B-finale 
spillet.

Finalespillet foregik i Roskilde en tidlig 
søndag morgen. Nogle forældre diske-
de op med brød, kaffe, juice osv. Igen 
spillede vi flot fodbold, men brændte 
igen alt for meget. Resultatet var 1 
tabt kamp med 1 mål til vinderne fra 
Vordingborg og 2 x uafgjort mod FC 
Culpa, som endte som nr. 2, og mod 
Borup IF, som endte som nr. 4. Orient 
endte altså med Bronze, hvilket var lidt 
synd for pigerne, som på dagen var 
klart det bedste hold.

19



I forårs turneringen 2016 stillede vi 
op i 8-mands række 1, en pujle hvor 
2 hold var klart under middel, og de 3 
sidste hold med Orient og Hvalsø-Lejre 
var klart de bedste hold, Taastrup kom 
godt igen til sidst, og endte som nr. 3. 

Vi tabte ude mod Hvalsø-Lejre med 
2-0 i en, for os, lidt dårlig spillet kamp. 
Vi troede måske, at vi var de bedste 
efter nogle store sejre i de 3 første 
pulje kampe. Men Hvalsø-Lejre var på 
dagen lidt bedre end os. 

I retur kampen på Islev skole foran 
rigtig mange tilskuere udspillede vi så 
Hvalsø-Lejre på kryds og tværs, men 
men … vi brændte selv de største 
chancer og så endte kampen 1-1, for

selvfølgelig scorede Hvalsø-Lejre på en 
af 2 chancer i hele kampen. Det var 
brand ærgerligt, for nu stod Hvalsø-
Lejre så til at vinde puljen og til at 
spille om Sjællands Mesterskabet. Men 
i den næstsidste runde tabte Hvalsø-
Lejre til Taastrup uden kamp!!

Hermed endte Orient som nr. 1 med 
19 point i 8 kampe, og en målscore på 
40-5 - og klar til SM.

Vi trak Vipperød BK i kvartfinalen på 
Islev skole, igen foran et stort publi-
kum. Tak for støtten til alle fremmødte.  
Vi vandt klart 6-0 og var igennem 
kampen totalt spilstyrende, hermed 
var vi så klar til final-4 stævnet i Borup 
den 25 juni.
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sundet os på det ærgerlige nederlag 
til BSF, var vi igen klar til kamp. Vi 
spillede igen med vilje og overblik, og 
endte med en sejr på 4-3 i en trods alt 
lige kamp. Så endnu en Bronze ved et 
SM.  Flot klaret af pigerne.

Alt dette har jo samtidigt medført at 
Orients damesenior er at finde i Mester 
rækken for 8-mands her i efteråret 
2016.  Det bliver spændende at prøve 
kræfter med de bedste igen.
Det skal også lige nævnes at Sidsel 
(Si) blev årets spiller og Sophie (Figo) 
årets fighter, men at alle uden undta-
gelse kæmpede flot igennem hele året.
 
Til slut vil trænerteamet gerne sige 
tak til alle pigerne for året der gik, og 
samtidig vil vi ønske de 3 piger som er 
taget på efterskole her i 2016/17 held 
og lykke.

/Helle (holdleder), Jan (træner) og 
Finn(træner)

Desværre var det sådan, at flere af 
vore spillere blev studenter samme 
weekend og var forhindret i at spille, 
én spiller var dog ude og køre om fre-
dagen, og hun kom og spillede med, 
trods meget lidt søvn. Igen måtte vi 
låne Lone fra Oldgirls for at kunne 
stille hold til final-4 semifinalen var 
mod BSF. Og sikke en kamp det blev. 

Vi spillede frisk til og førte 3-0, men 
til slut i kampen lykkedes det for BSF 
at udligne, og det var endda kun med 
30 sek. før 3 minutters overtid løb ud. 
BSF havde nemlig kun én spiller som 
kunne følge med, til gengæld scorede 
hun alle deres mål!!,  ØV, så vi skulle 
så ud i straffe for at afgøre kampen. 
BSF vandt desværre 3-2 og kom 
dermed i finalen, som de i øvrigt tabte 
10-0 til Toksværd Olstrup.

Orient skulle spille om bronze mod 
NAB fra Nakskov, de havde tabt deres 
semifinale 3-2. Der var heldigvis 1½ 
time mellem kampene, så efter at have



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
Peter Rysz Jensen
Terrasserne 16, Himmelev
4000 Roskilde
Tlf. 2521 1435
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
Bøgeskoven 27
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
Micki Strømlund
Krogsbækvej 88
2610 Rødovre
Tlf. 2712 3407
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. 2013 3346
elhockey@orient-gif.dk
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