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Så er vi endelig landet …
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Tiden flyver afsted …
Når dette læses, så er forårsturne-
ringen 2012 godt i gang. Jeg kan 
næsten ikke forstå at jeg allerede har 
været træner i Østerbro IF i 8 måne-
der. På den korte tid, har vi sammen 
nået en masse ting, og flyttet græn-
ser for hinanden. Vi har nu opbygget 
en sund, seriøs og konkurrencepræ-
get træningskultur. En kultur hvor 
det er okay at give og tage af et godt 
hjerte, og hvor der skal være højt til 
loftet, så længe der også er plads 
til smil og grin. En kultur hvor vi hver 
eneste gang stiller krav til hinanden 
om at yde vores bedste. Og uden for 
banen hjælpes alle nu af med de op-
gaver der skal løses for at vi alle kan 
have det så nemt som muligt. Siden 
sidste sommer har mere end 90 for-
skellige spillere deltaget i træningen, 
og nogle gange har vi også været for 
mange; det indrømmer jeg gerne. 
Men vi signalerer åbenhed til vores 
omgivelse, og det tiltrækker spillere 
på alle niveauer. Det har vi tydeligt 

set denne vinter; hvor mange gode 
spillere har været forbi, og nogle 
blev også hængende. Alle finder dog 
ikke vores metoder tillokkende, og er 
derfor søgt videre i jagten på at finde 
klubben og stedet, der passer dem.

Fremtiden
Jeg har dog fundet stedet der passer 
i mit kram, og derfor må jeg ind-
rømme at jeg var ekstra glad den dag 
Frank Kristoffersen ringede og tilbød 
mig yderligere 2 år i cheftrænersto-
len. Jeg har fra dag et følt at Østerbro 
IF kunne og ville udvikles, og nu kan 
vi sammen tænke tanker der rækker 
længere end til næste kamp. Det 
giver naturligvis en arbejdsro omkring 
det sportslige for både spillerne og 
jeg; men det giver også begge parter 
muligheden for at kaste flere bolde 
op i luften, der kan få klubben op på 
endnu højere niveau. Den del af job-
bet glæder jeg mig også til.

Nye ansigter
På trænerfronten har vi oprustet med 
Karsten Rasmussen, som allerede er 
kommet med mange gode input til vo-
res spillestil; og vores samarbejde til 
hverdag fungere tæt på perfekt. Så at 
vente et ½ år på Karsten som træner 
til truppen, var uden tvivl den rigtige 
løsning. Lars Pedersen er også blevet 
indlemmet i trænergruppen. Lars gi-
ver en hånd med ved træning 1 gang 
pr. uge, og suger godt til sig af viden 
og om hvordan vi arbejder. Lars får 
kampansvaret for vores nytilmeldte 
3.hold i serie 5, som fremefter skal 

Allan + Karsten
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høsten. Indfrier vi de mål, så ender vi 
et sted midt i rækken, måske et par 
pladser højere end nu. 
2.holdet mener vi er så godt at det 
skal gå efter en topplacering, men 
udover det, så skal der også arbej-
des med spillestil og rutiner omkring 
kampene på dette hold.
3.holdet er en lidt ukendt faktor pt. 
Vi har rigtig mange gode og engage-
rede spillere, og hvis alle tager de 
udfordringer trænerteamet giver, ja så 

tror jeg faktisk godt at Lars kan styrer 
holdet til en række gode resultater.
Vi har også et håb om at det igen kan 
blive sjovt at ”gå til kamp” i Østerbro, 
så lad dette være en opfordring til 
alle i klubben om at komme af sted 
og se nogle kampe, om det er 1.hol-
det, eller U9, er sådan set lige meget, 
bare vi støtter hinanden. God forårs-
sæson til alle.

Allan Timm / Cheftræner

1. holdets kampprogram, serie 1, P2 

Forår 2012

Dag	 Dato	 Kl.	 Hjemmehold	 Udehold	 Spillested	
Lør	 31-03	 13:00	 Østerbro	IF	 BK	Rødovre	 Kunst,	Fælledparken	
Man	 09-04	 11:45	 HB	 Østerbro	IF	 Kunst,	Fælledparken	
Lør	 14-04	 15:00	 Firkantens	Bk.	 Østerbro	IF	 Kunst,	Ryparken	
Lør	 21-04	 13:00	 KFB	 Østerbro	IF	 Kløvermarken	
Lør	 28-04	 15:00	 IF	Føroyar	 Østerbro	IF	 Kløvermarken	
Lør	 05-05	 13:00	 Østerbro	IF	 Nørrebro	United	 Kunst,	Fælledparken	
Tir	 08-05	 19:30	 Østerbro	IF	 Bk.	Viktoria	 Kunst,	Fælledparken	
Søn	 13-05	 11:45	 Østerbro	IF	 Dragør	Bk.	 Kunst,	Fælledparken	
Lør	 19-05	 13:00	 BK	Fix	 Østerbro	IF	 Gadelandet	
Lør	 26-05	 13:00	 Østerbro	IF	 Sundby	Bk.	 Kunst,	Fælledparken	
Fre	 01-06	 18:15	 VLI	 Østerbro	IF	 Frederiksberg	I	P	Opvisning	
Lør	 09-06	 13:00	 Østerbro	IF	 Vigerslev	Bk.	 Kunst,	Fælledparken	
Lør	 16-06	 13:00	 Fk.	Prespa	 Østerbro	IF	 Kunst,	Ryparken	

drives i samme ånd som 1.og 2.hol-
det. Brian Hansen har påtaget sig 
tjansen som holdleder på 2.holdet, 
og på sidelinjen i disse kampe, vil 
enten Karsten eller jeg stå. Velkom-
men til jer alle 3.

Nye spillere
Jeg har prøvet det som spiller, og 
efterhånden også nogle gange som 
træner; det at være ny i en klub. Og 
jeg ved hvor vigtig den første tid er; 
men hvordan tager vi som klub imod 
nye ansigter? Det spurgte jeg en af 
de nye spillere i truppen om, og det 
kom der følgende svar på:

”At starte i en ny klub er altid en 
speciel oplevelse, da man går ind til 
første træning med en masse spørgs-
mål og forventninger. Jeg har gennem 
mine 22 år som fodboldspiller oplevet 
at skifte klub fire gange og hver gang 
har jeg lært at håndtere situationen 
bedre og lægge vægt på de rette ting. 
De fleste der begynder i en ny klub 
fokuserer meget på om de kommer på 
første holdet eller hvordan de står i 
forhold til de andre rent fodboldmæs-
sigt – dette har jeg fundet ud af er 

den forkerte måde at gribe det an på. 
Fodbold er et holdspil, og du er afhæn-
gig af dine holdkammerater ligesom 
de er afhængige af dig og din præ-
station, både på, men i høj grad også 
udenfor banen. Det er derfor vigtigere 
at fokusere på og føle stemningen i 
omklædningsrummet, at være ydmyg 
overfor din rolle som ny og samtidig 
være åben overfor dine nye holdkam-
merater. Ved at fokusere på stemnin-
gen i omklædningsrummet finder du 
ud af om du som type passer ind i 
klubben. Ved at være ydmyg anerken-
der du de andres arbejde for holdet 
og klubben som helhed før du kom til. 
Ved at være åben får du venner, som 
vil hjælpe dig på plads i klubben.
Østerbro IF er en klub hvor spillerne 
og lederne er vant til at tage imod 
nye folk, og det kunne jeg mærke fra 
første dag jeg satte mine ben i klub-
ben. På grund af min tilgang til det at 
være ny i klubben, så har jeg fået den 
perfekte start og ser meget frem til at 
yde min del for klubben og mine nye 
holdkammerater – både på og uden-
for banen. Om det bliver første, andet 
eller tredje holdet jeg skal udfolde mig 
på er stadig uvis, men uanset hvad så 
glæder jeg mig til at komme glad hjem 
fra træning og vinde nogle fodbold 
kampe for Østerbro IF.”

You’ll Never Walk Alone
Tommy Graff Hansen

Målsætning
Dette forår har vi nogle klare mål for 
1.holdet. Nemlig at bygge på vores 
fysiske spillestil, så vi bliver bedre til 
at styre spillet og have bolden. Point-
mæssigt skal vi have flere end dem 
vi fik i efteråret, hvor 15 point blev 

Lars
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Førend generalforsamlingen i det nye 
flotte klubhus var der gratis mad og 
drikke. Mange benyttede sig af dette.
28 medlemmer var mødt op til årets 
Generalforsamling hvilket er flere end 
i de foregående år. 
Kl. 19.30 åbnede formanden mødet:

Punkt 1: Valg af dirigent: Leo Jakob-
sen blev valgt.
Leo konstaterede Generalforsamlin-
gens lovlige indkaldelse.

Punkt 2: beretning om klubbens virk-
somhed i det forgangne år.

Formanden mindedes de medlemmer 
der døde i 2011:
Jørgen Schou og Peter Hansen

Formanden orienterede om de ting 
der er sket i 2011:
Nye trænere i seniorafdelingen med 
en A-trup.

Ansættelse af Freddy i ungdomsafde-
lingen til støtte for Kim.
Mange nye medlemmer særlig i ung-
domsafdelingen.

Årets pokaler gik til følgende:
Årets træner: Thomas Jakobsen for 
det store arbejde med kvinderne.
Årets Østerbroer: Linda Sørensen 
med det store arbejde med det nye
klubhus.
Formanden beretning blev godkendt.

Punkt 3: Regnskabsaflæggelse:
Kassereren kunne fremvise et regn-
skab der var godkendt af både 
extern revisor og interne revisorer.

Regnskabet  udviser et overskud på 
tkr. 3. Lidt mindre end budgetteret.
Egenkapitalen er nu på tkr. 305.
Klubben har investeret mange penge 
i nyt materiel i forbindelse med
flytning til det nye klubhus. Det har vi 

Generalforsamling i klubben 

onsdag den 7. marts 2012

kunnet gøre med den opsparing
vi har foretaget igennem de senere 
år. Der er ikke mange klubber der frem-
lægger så flot et regnskab som os.
Regnskabet blev godkendt.

Punkt4: Indkomne forslag.
Der var ikke fremkommet nogle for-
slag.

Punkt 5: Valg.
Der vil være en separat oversigt over 
de valgte.

Punkt 6: Eventuelt.
Der var enkelte spørgsmål bl.a. til 

økonomien i det nye klubhus.
Denne deles af de 4 klubber i forhold 
til antal medlemmer.
Kassereren opfordrede nogle af de 
yngre medlemmer til at stille 
op til valg næste år. Kassereren er 
ved at være aldersmæssigt så gam-
mel, udslidt og trænger til udskift-
ning. 

Formanden lukkede Generalforsamlin-
gen og takkede dirigenten for god ro 
og orden.

Referatet er skrevet af Poul

En overrasket formand modtager pokalen

En meget glad Thomas Jakobsen modtager trofæet

Har du husket at betale dit kontingent?

Denne overskrift har været bragt nogle gange efterhånden.
Og det ser ud som om det har hjulpet. I januar kvartal 2012 var der 
rekord mange der huskede at indbetale efter at Leo havde rykket.
Vi er nu oppe på at ca. 90 % betaler deres kontingent. Men vi skal
helst have de sidste med. Derfor sender vi et brev ud til dem, der 
endnu har betalt. Vi skal have alle med som betalere.
En amatørklub som Østerbro I F er beroende af at alle
bidrager til fælleskassen, ellers går det galt.
Husk at komme til tasterne eller gå på Posthuset.

Administrationen v/ Leo og Poul.

OBS! Deadline til næste klubblad:

26. juli 2012
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Læserbrev:
Først og fremmest tusind tak fordi 
vi/I har sådan en sej klub, hvor   
ungerne elsker at komme og spille 
fodbold. Det er - og har I alle de   
4 år vi er kommet i klubben - været 
dejligt at se, hvordan der  arbejdes 
med mange aspekter at ungernes 
udvikling. 
I den forbindelse skriver jeg fordi jeg 
vil sige tak for prioriteringen af tek-
nikudvikling hos ungdomsafdelingen. 
Min store dreng er 03’er og har hver 
uge fornøjelsen af, at træne teknik 
med Freddy Lillelund. Det er super 
god træning Freddy giver dem og man   
kan se, hvordan de udvikler sig fra 
uge til uge de børn, der møder op   
til træningen. Et forslag kunne være, 
at gøre om muligt lidt mere reklame 
for den fantastiske træning han giver.
 
Det var det; tak fordi vi har fået 
Freddy til klubben og også en særlig 
tak til Bettina Ringdom, der også har 
gjort et fantastisk stykke arbejde 

med drengen på 03-holdet. Der er 
helt utrolig stor forskel på dette 
holds kompetencer - ikke mindst fordi 
halvdelen af dem kommer til Freddys 
træning og den anden halvdel ikke 
gør … 
Bettina har meldt dem til Champions 
League-turnering denne vinter og   
mod alle odds er de nu kommet i 
finalen som de skal spille på hjemme-
bane på lørdag. De GLÆDER sig og 
hele holdet har fået om muligt   
endnu mere motivation for fodbolden 
ved at være med på et hold, hvor   
de vinder og har det godt sammen 
og spiller godt sammen. Bettina gør 
også utroligt meget for at styrke sam-
menholdet på holdet. 
Håber I sammen med alle os glade 
og tilfredse forældre vil gøre meget   
for at holde på netop de to ildsjæle i 
vores klub.

Bedste hilsner fra 
Chrsitina Philipsen, 

mor til Aleksander fra 03-holdet 
og William fra 07-holdet

Kære bestyrelse i Østerbro IF Referat Fra Østerbro Old Boys

Generalforsamling 13.02.2012

Den årlige generalforsamling i Old 
Boys foreningen blev i år afholdt man-
dag den 13. februar 2012 kl.19.00 i 
klubbens nye lokaler. Der mødte 17 
op inkl. bestyrelsesmedlemmer og 
revisorer.
Som dirigent blev Leo Jakobsen valgt, 
og han kunne konstatere, at forsam-
lingen var lovligt indkaldt, og han gav 
derefter ordet til Frank Kristoffersen, 
som startede med at bede forsamlin-
gen om at holde 1 minut stilhed for 
Peter ”Pedro” Hansen, Erik Krog samt 
Laur, som vi jo mistede i 2011. 
Derefter aflagde Frank formandens 
beretning, der blev enstemmigt vedta-
get af forsamlingen. Bagefter fremlag-
de kassereren 2011 årsregnskabet, 
som ligeledes blev godkendt. 
Der skulle herefter vælges ny besty-

relse for 2012, og da alle nuværende 
bestyrelsesmedlemmer var villige til 
at genopstille samt at Frank Wonsyld 
og Finn Hansen udtrykte interesse 
for at deltage i bestyrelsesarbejdet, 
blev den nye bestyrelse valgt ind som 
følger:
Frank Kristoffersen Formand
Per Reitelseder Kasserer
Carl Aasager
Steffen Søberg
Frank Wonsyld
Finn Hansen
Keld Justesen og Jan Brinch Nissen 
blev ligeledes genvalgt som revisorer.
Efter en lille times tid blev generalfor-
samlingen herefter lukket, og forenin-
gen var vanen tro vært for en gen-
stand til de fremmødte medlemmer.

Old Boys bestyrelse

Foto efterlyses!
Vi modtager meget gerne div. fotos 
fra kampe og andre begivenheder i 
klubben - ikke mindst fra ungdomsaf-
delingen.
Til gengæld vil vi, i det omfang det er 
muligt, bringe dem i bladet.
Husk at medsende billedtekst med 
hvem, hvad og hvor og også meget 
gerne dato. Billederne modtages 
helst elektronisk (kan dog scannes).
Sendes/afleveres til Frank Kristoffer-
sen fkg@mail.dk



10 11

Efter et forrygende 2011 er vi nu klar 
til et spændende forår i 2012. Vi bli-
ver matchet på højeste niveau i såvel 
både 11-mands og 7-mandsrækken.

Et hurtigt kig ned over spillerlisten vil 
vise at der er flere end 45 kvinder i 
den samlede trup. Desværre har vi 
en del kvinder på længerevarende 
rejser samt er ramt en del skader. Så 
det samlede antal aktive spillere lig-
ger på ca. 35 til de to hold.

Vi har i vinterpausen sagt farvel til 
Cathrine Degn, som var en vigtig brik 
på den centrale midtbane. Til gen-
gæld har vi fået en del nye ansigter 
i truppen, som vi forventer os en del 
af. Dette betyder en større bredde i 
truppen. Af tilgang har vi til forsvaret 
fået Lea Hartvig og Lea Kruse. Til 
midtbanen: Laura Juul Stubgaard, Mi-
chelle Schuldt og Maria Tarri. Til an-
grebet Camilla Mollerup og Caroline 
Christophersen. Derudover har vi fået 
Maja Eriksen tilbage efter skade og 
operation. Stine Hansen er i bedring 
efter skulderoperation. Desværre må 
vi se helt bort fra Kia Russ som øde-
lagde korsbåndet og nu er ude det 
næste år. Hun er dog stadig omkring 
truppen som ”madmor” og vi er glade 
for hendes gode humør.

Opstarten har været lidt broget med 
ferier, studier, rejser og skader. Hvil-
ket ikke rigtig har bragt kontinuitet i 
truppen og træningen. Vi har forelø-
big spillet 3 træningskampe og brugt 
23 spillere i disse. Vi har yderligere 
to træningskampe samt en trænings-
lejr i påsken Skærbæk i Sønderjylland 
inden det går løs i premieren den 
16. april. Thomas og jeg forventer os 
en del af træningslejren, som skal 
bruges til at træne mange detaljer og 
gøre truppen endnu mere sammen-
tømret socialt.

Målsætningen for sæsonen er som 
udgangspunkt en top 5 placering 
for 11-mandsholdet men håber at 
kunne opjustere i løbet af foråret. 
For 7-mandsholdet som er tilbage 
i Mesterrækken handler det om at 
stabilisere sig i rækken.

Ligesom herresenior truppen er vi 
stolte af at kunne sige at kvindetrup-
pen også er stærkt voksende. Så vi 
håber at flere ØIF’ere vil komme at 
støtte holdene, når sæsonen går i 
gang.

Med ønsket om en god sæson for 
hele Østerbro IF.

Thomas Jakobsen og Kim Pedersen

Støt Old Boys 
Foreningen 

og styrk klubben!
Siden 1. oktober 1966 har Østerbro Old 
Boys Forening haft til formål at - i sam-

arbejde med Østerbro IF - at bevare aktivt 
fodboldspil for medlemmerne, samt ved 
forskellige arrangementer at bevare et 

sprotsligt og kammeratligt sammenhold 
blandt foreningens medlemmer.

Vi er samtidig en støtteforening som kan 
yde støtte til selve hovedforeningen og til 

enkelte hold og/eller personer. 
Motto: Så sødt som i gamle dage  …

Trænere søges til ungdomsafdelingen

Som træner får du først og fremmest en masse oplevelser med børn 
som brænder for deres sport. Du følger deres udvikling både fodboldfagligt 
og personligt op gennem årene og lægger kimen til en mulig landsholds 
karriere. 
Klubben tilbyder dig træningstøj, træner uddannelse og støtte gennem din 
karriere som enten Børne- eller Ungdomstræner.
For mere information kontakt Ungdomsudvalget eller Ungdomsformanden 
via mail til osterbro@osterbro-if.dk eller hjemmesiden www.osterbro-if.dk

Damesenior - Opstart forår 2012
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7 Mands Old Boys holdet sluttede 
efteråret på 1. pladsen foran Vanløse 
med 10 sejre i 10 kampe og dermed 
30 point. Suverænt!

Veteran Holdet
Veteran holdet sluttede turneringen 
på en 8. plads med samme antal 
point som de 2 hold nedenunder, 
men dog med en bedre målscore. 2 
sejre, 5 uafgjorte og 7 nederlag resul-
terede i 11 point.

GRAND OLD MASTERS HOLDET
Grand Old Master holdet gjorde fuld-
stændig som sidste år og sluttede på 
sidstepladsen. 1 sejr, 2 uafgjorte og 
13 nederlag blev det til og 5 point. 
GOM(11-mands) og SGROM(7-mands) 
holdene deltager i dette års Vintertur-
nering sammen med H.B.

Så lidt om foreningens aktiviteter i 
2011:

Der er ved udgangen af 2011 regi-
streret 60 aktivt bidragende medlem-
mer i foreningen – 1 medlem mindre 
end sidste år. Foreningen har igen i 
år givet tilskud til rejser, træningslejr 
og afslutningsarrangementer i såvel 
ungdoms- som i seniorafdelingen 
- bl.a. ungdomsafdelingens tur til 
LKB-Cup i Gistrup, seniorernes årlige 
tur til Fjelstrup samt det succesrige 
dame seniorernes opstart fest inden 
turneringsstart. 

Sidste vinters interne billardturnering 
– blev i år arrangeret af Jan Nissen 
og Søren Palm og sponseret af Old 
Boys foreningen. Janus blev for 6. 
gang vinderen med Gert Jedig på 2. 
pladsen og Kim Sindahl som 3’er.

Tommy H. Hansen
Malermester

Nørrevangen 14G
2610 Rødovre
Tlf: 44 24 35 06
Mob: 51 94 35 06
Fax: 44 92 06 01

Lad hellere o
s male

Kontingent i Østerbro IF pr. kvartal

Fra	1.	januar	2012

Miniput	 årgang		 0-9	år:	 Drenge/piger		................................. 	210	kr.
Lilleput	 årgang	 10-11	år:	 Drenge/piger		................................. 	210	kr.
Drenge	 årgang	 12-13	år:	 Drenge/piger		................................. 	275	kr.
Junior	 årgang	 14-15	år:	 Drenge/piger		................................. 	275	kr.
Ynglinge	 årgang	 16-17	år:	 Drenge/piger		................................. 	275	kr.
Seniores	 årgang	 18-25	år:	 Drenge/piger		..................................350	kr.
Seniores	(SU)	 årgang	 18-25	år:	 Drenge/piger		..................................280	kr.
Seniores	(SU)	 	 >	25	år:	 Drenge/piger		..................................350	kr.
Seniores	 årgang	 26-64	år:	 Drenge/piger		..................................440	kr.
Seniores		 	 >	65	år:	 Drenge/piger		..................................275	kr.
Passive	 		 <	60	år:	 Drenge/piger		..................................165	kr.
Passive	 	 >	60	år:	 Drenge/piger		................................. 	110	kr.

ØSTERBRO OLD BOYS 2011

OLD BOYS HOLDET

Juste og Seder - i et ”kærligt” øjeblik

Inge og Erik fanget i et roligt øjeblik



14 15

Mandag den 7. marts afholdt Old 
Boys foreningen Banko spil i klub-
bens lokale for 3. gang og her mødte 
ca. 40 op og spillede banko. Banko 
spillet blev på glimrende vis arran-
geret og gennemført af Leo og Keld 
Juste.

Lørdag den 3. december var der at-
ter Julefrokost på Livjægerkroen på 
Østerbro for foreningens medlemmer 
med damer/kærester. 36 mødte op 
til en festlig sammenkomst med højt 
belagt smørrebrød samt øl og snaps, 
som det jo hører sig til sådan et ar-
rangement.        
           
Willy Larsen Cup blev afholdt lørdag 
den 26. november for 19. år i træk, 
og der var i år rekordtilmelding til 
såvel fodboldturneringen som til 
frokosten. 10 hold deltog i fodboldtur-
neringen og 72 til frokosten, og dette 
må være rekorddeltagelse i nyere 
tid. Sidste års vinderhold fra Victo-

ria skuffede dog ved at udeblive fra 
fodboldturneringen i sidste øjeblik. 
Vinderne blev i år Lederholdet anført 
af Kim Sindahl og på en flot 2. plads 
kom 1. Dameholdet og der var flotte 
præmier til såvel vinderholdet som 
til nr. 2 og 3. I år var der gæstedelta-
gelse fra Fjelstrup og H.B.

Den Nye Stok (1999 -?) er i år ble-
vet overrakt til Erik ”Snus” Wieland, 
Jesper Lindegaard samt Hans Thor-
sted i forbindelse med deres 50 års 
fødselsdag.
Gløggaften - hvor foreningen serve-
rer gratis gløgg og æbleskiver - blev 
holdt i det nye klubhus torsdag den 
15. december efterfulgt af et stort 
Amerikansk lotteri med mange flotte 
præmier. Der mødte ca. 50 op til 
dette traditionsrige arrangement.

Med sportslig hilsen
Bestyrelsen

Store oprydningsdag

Ny aftale med Allan Timm

Østerbro IF og Allan Timm har ind-
gået en ny aftale, der strækker sig 
yderligere to år til sommeren 2014.

Bestyrelsesformand Linda Sørensen 
udtaler i forbindelse med forlængel-
sen:
”Sammen med Allan besluttede besty-
relsen i sommers at starte rejsen mod 
en bedre placering for vores senior 
hold. Projektet, vi startede for knap 
et år siden, bevirkede en sammen-
lægning af klubbens 1. og 2. senior 
til en A-trup, ligesom vi også styrkede 
trænertruppen med tilknytning af assi-
stenttrænere, målmandstræner, og en 
skadesbehandler. Og vi har allerede 

høstet de første frugter af denne stra-
tegi. Vores A-trup er i bedre form end 
længe. Samtidig har vi fået tilgang af 
medlemmer til A-truppen, således at vi 
nu har besluttet at tilmelde et ekstra 
hold til turneringen.
Så det faktum - at vi har indgået en ny 
aftale med Allan - medfører at vi kan 
fortsætte det gode arbejde vi startede 
sidste sommer. Og med de resultater 
vi allerede ser efter det første halve 
år arbejde, glæder bestyrelsen sig 
meget over at vi kan fortsætte dette 
samarbejde. Så vi ser frem til et par 
gode sæsoner, hvor vi forbedrer resul-
taterne og placeringerne for holdene i 
klubbens A-trup.”

Store oprydningsdag i de fantastiske lokaler, både her… … og der … … og alle vegne
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Erik Krog (eller blot Krogh, som han 
kaldtes) kom til København som vok-
sen. Hvor han kom fra, var man ikke i 
tvivl om, når man hørte hans sønder-
jydske udtale, som fulgte ham re-
sten af livet. Ældre ØB’er kan huske 
Krog’s specielle udtale af tallet 12, 
hvilket vakte stor jubel under Banko 
spil i klubben. 
 
Selvom han først kom til København 
i en moden alder, lykkedes det Krog 
at sætte præg på klublivet i ØB. Han 
deltog i utallige arrangementer og var 
bl.a. i en længere årrække formand 
for ØB’s Old Boys. Man gik aldrig for-
gæves til Krog, når man havde brug 
for hjælp, ligesom hans hustru Inge 
også hjalp til i klubben. Vi husker 
bl.a. hendes berømte ostemadder om 
torsdagen. 
 
Igennem et halvt hundrede år virkede 
Krog i klubben, indtil han trak sig tilba-
ge for at lade yngre kræfter komme til. 
Han var altid positiv og tit hørtes hans 
latter runge gennem klublokalet.

Æret være hans minde

Milton Thomsen

Runde fødselsdage i 2012En legende i klubben, Erik Krogh, er gået bort

Klubbens sponsorer 2012

AMAGER	SPORT
SELECT	SPORT	A/S

SUPER	BEST	•	Østerfælled	Torv
FA	SPORT	•	Vigerslev	Allé	124,	2500	Valby.	Tlf.:	3646	2210

NORDLYS	CAFÉ	&	SPISEHUS

Støt sponsorerne
- de støtter os !

Erik med sin uundværlige cigar
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7M Herre 2 (pulje 154)
Casper søgaard-Hansen
mobil: 3116 2154
e-mail: caspershansen@msn.com
7M Herre 3 (pulje 160)
Emil Birkving Ulrichsen
mobil: 4072 1107
e-mail: ebu@ruc.dk
1. Holdet kvinde (serie 1)
Thomas Jakobsen
mobil: 2674 0649
e-mail: tjakobsen255@gmail.com
7M Kvinde (mester)
Thomas Jakobsen
mobil: 2674 0649
e-mail: tjakobsen255@gmail.com
7M Old Boys (mester)
Michael Hans
mobil: 2027 8662
e-mail: hansi1963@live.dk
Veteran 2
Tony Nielsen
e-mail: tonn@novonordisk.com
7M Super Grand Old Masters
Poul Klarskov Andersen
privat: 39614084, mobil: 21412118
e-mail: pklarskov@mail.dk
Seniorformand: Henrik Andersen
privat: 35391929, mobil: 2345 0443
e-mail: ha@brd-klee.dk

UNGDOMSAFDELINGEN 2012:

U5 Dr. 3M (07) U6 Dr. 3M (06) 
U7 Dr. 3M (05) U11 Dr. 5M (01): 
Kim Sindahl. Mobil: 2876 4577

U8 Dr. 5M (04): 
Michael Riis. Mobil: 4263 4783
Niels Kjærgaard. Mobil: 2838 4086

U9 Dr. 5M (03): 
Bettina Rindom. Mobil: 2843 5377
Ummar Lee RafiQ. Mobil: 4095 9347

U10 Dr. 5M (02): 
Ralph Mcewan. Mobil: 2625 4001
Tom Hansen. Mobil: 2064 4948
Kasper Nielsen. Mobil: 2675 2293
Jakob Crone. Mobil: 3031 2029

U12 Dr. 7M (00):
Mladen Cipek Jørgensen
Gunhild Røder. Privat: 3920 6283
Helle F. Hansen. Mobil: 2830 5021

U13 Dr. 9M (99): 
Jesper Mathiesen. Mobil: 4090 8580
Janus Gjøe. Mobil: 4094 2510

U14 Dr. 11M (98) U15 Dr. 11M (97): 
Keld Justesen. Privat: 3887 7973 
 
U18 Dr. 11M (94) U19 Dr. 11M (93): 
Nis Petersen. Mobil: 2984 7117

Ungdomsformand: Kim Sindahl
mobil: 2876 4577

Børne & ungdomskonsulent:
Freddy Lillelund. Mobil: 2076 9084

Materialer: Carsten Pedersen
mobil: 2232 2483
e-mail: osterbro@osterbro-if.dk

BESTYRELSE 2012:

Formand: Linda Sørensen  
privat: 3539 1929, 
mobil: 2484 0488    
e-mail: helist@tiscali.dk
Næstformand: Frank Kristoffersen
privat: 3630 6982, 
mobil: 2442 1188
e-mail: fkg@mail.dk
Kasserer: Poul Klarskov Andersen
privat: 3961 4084, 
mobil: 2141 2118
e-mail: pklarskov@mail.dk
Best. medl.: Leo Jakobsen
privat: 3819 0649, 
mobil: 2624 0649
arbejde: 3317 3058
e-mail: leo.jakobsen@buf.kk.dk
Best. medl.: Jannie Russ
privat: 3538 5487, 
mobil: 2178 2022
arbejde: 3585 8365
e-mail: jannie.russ@buf.kk.dk
privat e-mail: hjruss@hotmail.com
Best. medl.: Jan Vig Nielsen
mobil: 3029 3885
e-mail: janvign@hotmail.com
Best. medl.: Brian Glenn Hansen
mobil: 2849 1932
e-mail: brglha@msn.com
Best. medl.: Janus Gjøe
mobil: 4094 2510
e-mail: zarkovzzz@hotmail.com
Best. suppl.: Henrik Andersen
privat: 3539 1929, 
mobil: 2345 0443
e-mail: ha@klee.dk
Best. suppl.: Torben Friberg
privat: 3675 8965
e-mail: dsl160524@vip.cypercity.dk

SENIORAFDELINGEN 2012:

1. & 2. Holdet
(serie 1, pulje 2 og serie 4, pulje 13)
Cheftræner: Allan Timm
mobil: 2766 3563
e-mail: allan-timm@jubii.dk
Assist. træner: Karsten Rasmussen
mobil: 2068 7139
3. Holdet (serie 5, pulje 20)
Lars Pedersen
mobil: 5299 2897
e-mail: storelars_21@hotmail.com
4. holdet (serie 5 pulje 22, 1)
Gert Jedig
mobil: 2278 7747
e-mail: urbanjedig@gmail.com 
Khalid Sehested
privat: 3526 3503
e-mail: khalid.sehested@get2net.dk
5. Holdet (serie 2, pulje 6)
Christian Steensson Rasmussen
mobil: 3159 1615
e-mail: steensson @gmail.com
6. Holdet (serie 4, pulje 14)
Niels Vang Madsen
mobil: 2231 4268
e-mail: nielsvang.madsen@gmail.com
Adam Norup
mobil: 2075 0103
e-mail: adam.norup@gmail.com
7. Holdet (serie 5 pulje 18)
Jonas Nielsen
mobil: 2613 6580
e-mail: jon_0902@hotmail.com
8. Holdet (serie 5 pulje 21)
Thue Thalund Nielsen
mobil: 5050 5015
e-mail: thue.thalund@yahoo.com
9. Holdet (serie 5 pulje 22, 4) 
Jens Marius Bjerre-Petersen
mobil: 2855 8588
e-mail: jens.marius.bp@gmail.com

Kontaktinformationer • Østerbro Idræts-Forening



Jeg er frivillig træner for Østerbro IF årgang 04, og her har du en lille succes-
historie fra holdets allerførste turneringsdeltagelse.

”Østerbro’s skrappeste fodboldrenge”
Det er navnet på holdet fra Østerbro IF årgang 04, som vandt Taastrup FC 
Breddeturnering for årgang 04. Det var holdets allerførste turnering, hvor 32 
hold deltog. I den nervepirrende finale scorede holdet det afgørende mål blot 
2 sekunder før tid og vandt 2-1.”

Med venlig hilsen Michael Riis

Østerbro Idræts-Forening (medlem af K.B.U.)

Øster Allé 62 • 2100 København Ø
Tlf.: 3526 1520 • e-mail: osterbro@osterbro-if.dk
Hjemmeside: www.osterbro-if.dk


