
Vi mangler 

Frivillige træner, hjælpetræner og dommere  

til vores El-hockeyspiller 

 
 

Hvem er vi 

Orient El-hockey også kaldet Orient Red Bulls er en aktivitet i GIF-Orient som er en flerstrenget Idrætsforening i 

Rødovre som tilbyder børn og unge med fysiske og kognitive udfordringer at dyrker en holdsport der hedder El-

hockey.  Efter vores opfattelse skal børn og unge som både har fysiske og kognitive udfordringer også skal have et 

tilbud om at dyrke en holdsport og være en del af et fællesskab. Sammen bygger vi bro til idrætssamfundet, så alle 

uanset begrænsninger kan dyrke sjov og udviklende sport. 

Klubben drives på frivillig basis og vi har en del frivillige som gør en kæmpe forskel for vores idrætsudøver. 

 

Hvad er El-hockey 

Sporten foregår i nogle små, specialbyggede, elektriske kørestole (de såkaldte sportsstole), og der stilles store krav til 

den enkelte spillers færdigheder hvad angår boldkontrol, overblik, reaktionsevne og spilforståelse i et højt tempo. 

Stolene kan køre 14 kilometer i timen, og den vigtigste del af stolen i relation til bolden er staven (det kryds af plast 

der er monteret forrest på stolen). Det er den man bruger til at kontrollere bolden med, og ved afleveringer og 

afslutninger er den et helt uundværligt redskab.  Den sidder helt fast, så det er stolens bevægelser, der giver bolden 

fart og retning. Stolen styres via et joystick. 

 

Forventninger til vores træner 

Vi stiller ikke de store krav til erfaring som frivillig træner eller dommer – det vigtigste for os er at du vil det frivillige 

arbejde og at du har forståelse for spillernes fysiske og kognitive udfordringer. Vi hjælper dig selvfølgelig med 

oplæring i træner- og dommerjobbet og du vil aldrig stå alene på vores trænings aftner.  

 

Vi forventer at du kan yde et frivilligt arbejde 3 - 4 timer 1 gang om ugen i tidsrummet 17:30 – 20:30 samt tager med 

ud til stævner ca. 5 weekender om året.  

 

Vi vil selvfølgelig bede om en børneattest, da vi i GIF-Orient har en pædofilipolitik. 

 

Vi kan tilbyde dig følgende; 

- fantastiske oplevelser med børn og unge                    

- personlig udvikling 

- dækning af dine udgifter i forbindelse med træning og stævner. 

 

Har du lyst til at hører mere om os eller besøge os, så er du meget velkommen til at kontakte undertegnet. 

 

GIF-Orient/Orient El-hockey 

Aktivitets Formand v/ Dorte Berenth 

Mail; elhockey@orient-gif.dk    -    Tlf.: 20133346 


