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Beretning fra Fodbold 

I beretningen fra fodbold er det ikke muligt at komme udenom Corona pandemien. Pandemien har som 

overalt haft en kæmpestor indflydelse på fodboldsporten siden udbruddet og nedlukningerne i marts og 

december 2020. Det har været nødvendigt at aflyse et vanvittigt stort antal træninger og fodboldkampe og 

efter både første og anden nedlukning har genåbningen været forbundet med mange omfattende 

restriktioner.  

I fodboldafdelingen er der en mangeårig tradition for at tage på træningstur med de ældste i ugen op til 

påske. Træningsturene har normalt været til et sted i udlandet og i 2020 var det planen at tage til 

Grækenland, nærmere bestemt til Thessaloniki. Første nedlukning gjorde det nødvendigt at aflyse denne tur. 

De yngste skulle traditionen tro have været på en weekendtur til Kongelejren, men denne tur blev ligeledes 

aflyst. 

Begge ture har meget stor værdi for sammenholdet, og ikke mindst er det disse to ture, der giver trænere og 

ledere en fælles identitet. For spillerne er det en fantastisk mulighed for at lære hinanden bedre at kende på 

tværs af holdene. Turene har en uvurderlig værdi for hele fodboldafdelingen. 

Igen i år 2021 er turene desværre igen blevet aflyst 

I marts 2020 måtte fodboldafdelingens månedlige Bankospil i Islev skoles festsal også stilles i bero. Desværre 

kommer der ikke gang i bankospillet igen førend til efteråret. 

Udendørs Orient CUP blev også aflyst i 2020, og der er besluttet ikke at afvikle nogen CUP i 2021. Der har 

også i flere år været afholdt indendørs CUP og gæt lige hvordan det gik i 2020. 

Der er også en tradition for afholdelse af en Børnehaveturnering – også aflyst i 2020. 

Alle disse aktiviteter har det til fælles, at det tiltrækker nye medlemmer. Skaber kontakt til forældre, og 

opbygger sammenholdet blandt de frivillige i fodboldafdelingen. Man kan godt sige at det er en del af vores 

DNA. 

Det er vores DNA, de mange aktiviteter og sammenholdet der banede vejen for Fodboldafdelingens to store 

priser i 2020: 

• Frivilligprisen ”Hele danmarks frivillige”. 

• Årets Idrætsleder 

• Udnævnelse til årets børneklub 2020 
 

Frivilligprisen uddeles af DBU og Arbejdernes Landsbank. Prisen blev overrakt til overrakt til Orient fodbolds 

tidligere aktivitetsformand Micki Strømlund d. 30. september 

Prisen som årets idrætsleder overrækkes normalt i Rødovrehallen i forbindelse med den årlige 

foreningslederfest. I 2020 blev den i stedet overrakt af Borgmester Brit Jensen d. 14. oktober i forbindelse 

med en HS1 kamp. Efter overrækkelsen var der reception i Orients nye hus arrangeret af Hovedforeningen. 



Og som det ikke skulle være nok med to priser, så landede DBU Sjællands pris som Årets børneklub 2020 

også her i Orient. Denne pris blev overrakt af DBU Sjælland den 30. november i forbindelse med træning på 

kunstgræsbanen ved Rødovre Stadionhal. Banderet der blev overrakt i den forbindelse, hænger nu på hegnet 

her udenfor Orienthuset 

Der er også blevet trænet rigtig meget og spillet kampe. I den periode vi har været igennem skyldes dette 

ikke mindst en kæmpe indsats af UU (Ungdomsudvalget). I forbindelse med genåbningen efter første 

nedlukning, var Orient i front med at finde løsninger i Rødovre, på hvordan vi hurtigt og effektivt kunne 

komme i gang igen. Det var UU, der tidligt hoppede i arbejdstøjet og viste kreativitet og stor vilje, til at finde 

løsninger så vores spillere så tidligt som muligt, igen kunne får snøret fodboldstøvlerne. Flere ideer og forslag 

blev der taget godt imod i kommunens og til stor glæde implementeret. For hurtigt at komme i gang igen, 

var det også nødvendigt at få trænere og ledere hurtigt med. Det blev løst af UU på en meget flot måde – en 

rigtig stor tak og kæmpe ros til UU for et fremragende arbejde. 

Der har været spillet fodbold en stor del af foråret 2020, hele efteråret og lidt af vinteren. Efter hver 

genåbning har det været en fornøjelse at se medlemmerne starte op på træningen, og det har ligefrem været 

bukket i neon, hvor godt det har passet spillerne. 

De fleste hold er kommet godt i gang, men ikke alt har været lige lyst og problemfrit her i anden omgang. Det 

har været svært at finde en træner til U7 holdet, og i FU/UU er det vores opfattelse, at det har været meget 

lettere at find den/dem der kunne tage sig af årgangen, det havde været muligt at se forældrene i øjnene. 

U11/12/13 har mistet spillere, men desværre også træner teamet. Lige inden forårsturnering stopper begge 

holdets trænere med øjeblikkelig virkning. Krise kan man godt kalde det. DBU har hjulpet temmelig meget, 

men unionen kan ikke bidrage med mere på nuværende tidspunkt. 

Som sidste punkt i denne beretning skal der nævnes renoveringen af banen. Sammen med det nye Orient 

hus blev det også muligt at give Islev skoles fodboldbane et løft. En del af denne forandring er to 3-mands 

baner på det lille areal der er mellem det der var den gamle bane og det der nu er Orient huset. En super god 

løsning som giver bedre plads til de yngste. 

Til allersidst en stor tak til alle de frivillige ledere der hver uge har organiseret og trænet holdene 

Tage Vestergaard Olesen 


