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Beretning fra El-hockey og Powerchair Floorball 

 
 
Da jeg desværre ikke har mulighed for at være her i dag, er jeg glad for at Carsten vil læse min beretning for 
jer. 
 
Hvad skal man berette fra mere end et år med Corona, som bød på store udfordringer både i 2020 og første 
halvdel af 2021.  
 
I får derfor ikke verden længste beretning men en beretning hører sig til når Orient afholder 
Generalforsamling. 
 
Nedlukket træning, aflyste stævne, turneringer og et EM i Powerchair Floorball, 
og vi har i handicapidrætten været særligt hårdt ramt, da medlemmerne er en meget udsat gruppe.  
 
Vi forsøgte i starten af 2020 at afholde træning med mundbind og masser af håndsprit – som ikke blev 
drukket – men til hænderne selvfølgelig.  
Vi afsprittede sportskørestolene, batterier, bander og div. Redskaber af – men lige meget hjalp det.  
Vi måtte se kendsgerningen i øjnene og lukke for al træning i april måned 2020. Vi troede et kort øjeblik at 
vi kunne genoptage træning medio august, men det varede kun kort – så lukkede vi helt ned igen. 
 
Det har været et hårdt år for de handicappede medlemmer som også har været isoleret fra omverden i 
stort set et helt år.  
Glæden blev stor da jeg (Dorte) tog rundt til alle medlemmerne i påsken med påskeæg, Orient bladet og 
lidt at drikke - Terminalens Ølbar havde sponseret specialøl og sodavand.  
 
Glæden var stor her d. 10. maj da vi endelig kunne genoptage vores træning efter et år uden aktiviteter i El-
hockey og Powerchair Floorball. Vi er dog lidt udfordret på haltid da Rødovrehallens hal 1 (som er den hal vi 
benytter til træning) er testcenter, så vi er midlertidigt flyttet ind i hal to med begrænset haltid – men vi er 
kun glade for at vi kan mødes og få trænet lidt. 
 
Som der nok allerede er berettet bliv vi alle udfordret en del da vores mangeårige formand Jan Quaade gik 
bort d. 1. december. 
Men jeg vil sige at vi Orienter kan stå sammen når det virkelig gælder og det gør mig stolt over at være en 
del af denne dejlige forening. En forening som vi fra bestyrelsen gør hvad vi kan for at blive mere synlige i 
billedet her i Rødovre.  
Jeg selv vil lægge en del arbejde i FIR (Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Rødovre), hvor jeg er 
af den opfattelse at det er vigtigt at vi Orient som Rødovres største Idrætsforening gør sig bemærket. At vi 
ikke bliver overhørt, men er med til at sætte dagsorden. 
 
Det må være ordene fra min side. 
 
Dorte Berenth 


