
Solrig efterårsfodbold. Der var de store smil fremme, da mine U9 drenge spillede 3 gode kampe i Vestia-
turneringen: 6-1, 0-1 og 3-2. Resultat var ekstra flot, da drengene spillede udendørs på kunststofbane 
med indendørs sko :-) Michael Riis, Træner U9
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Kvalitet går aldrigaf mode
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Aldrig har vi været så mange medlemmer 
i klubben.
Her midt i november måned 2012 kunne 
vi i registeret tælle 719 medlemmer.
Det er flot. Og det forlyder at flere er på vej.
Bestyrelsen havde for nogle år siden et 
mål på 500 medlemmer.
Hvad bliver det næste mål? 800 med-
lemmer?

De 4 klubber i Fælledklubhuset har 
netop indsendt deres medlemstal til brug 
for fordeling af faciliteterne og dermed 
også betaling for fællesskabet. Som den 
eneste af de 4 klubber har vi haft  frem-
gang i medlemstallet siden den sidste 
opgørelse og udgør nu  ca. 50 % af alle 
medlemmer.  

Vi har nu boet i det nye klubhus i ca. et 
år. Hvordan er det så gået? Vi har stort 
set fortsat med vores klub liv uden at 
vi har skullet ændre på mange af vores 
væremåder. Vi mødes til en snak og 
spisning i klublokalet efter træning og 
kampe. Der holdes afslutningsfester.

Der andre klubber fortsætter på deres 
måde på godt og ondt. De benytter ikke i 
samme omfang klublokalet som vi gør. 

Husrådet har mange problemer med at 
blive enige om stort og småt. Generelt 
kan vi sige, at vi lægger et stort arbejde i 
at få tingene til at fungere. 

Vi har gennemført sæsonen 2012 med 
flere hold end nogensinde. På seniorsi-

den er der flere rækkevindere. Tillykke 
til disse hold. Flere hold har spillet sig til 
oprykning.

Bestyrelsen har netop forlænget kon-
trakten med vor træner Allan Timm. 
Derudover er der aftalt forlængelse 
med Daniel Jønsson og Lars Pedersen 
A-truppen, ligesom målmandstræner 
Claus fortsætter.
Karsten fortsætter til sommeren 2013 
hvorefter han stopper efter aftale for at 
søge nye udfordringer.
Som det fremgår af artikel andetsteds i 
bladet, er der arrangeret en træningslejr 
for A-truppen i Tyrkiet i marts måned 
2013.  Over 40 personer har tilmeldt sig 
til turen.

I ungdomsafdelingen har vi i foråret fået 
5 nye trænere/leder til at tage sig af de 
mange unge spillere. Vi har nu 400 unge 
spillere under 18 år samt en venteliste 
på over 100 spillere som gerne vil i gang. 
Dette kan kun lade sig gøre såfremt vi får 
flere trænere/ledere.

Bestyrelsen er i gang med at indrette et 
motionsrum i kælderen. Dette bliver klar 
til den nye sæson.

Redaktionen.



Har du husket at betale dit kontingent?
Denne overskrift har været bragt nogle gange efterhånden.

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:
21. marts 2013

Indkaldelse til
Østerbro Idræts-Forening´s

generalforsamling

Onsdag den 6. marts 2013 kl. 19.30
i klubbens lokaler Øster Alle 62, 2100 
Østerbro

Dagsorden for generalforsamlingen:

Punkt 1: Valg af dirigent.

Punkt 2: Beretning om Østerbro IF´s   
virksomhed i det forløbne år, samt fremti-
dig virke og budget.

Punkt 3: Det reviderede årsregnskab   
fremlægges til godkendelse                          

Punkt 4: Indkomne forslag.

Punkt 5: Valg:
a) Formand  for  2 år
3 bestyrelsesmedlemmer  for 2 år
2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
2 kritiske revisorer for 1 år
e) 1 kritisk revisorsuppleant for 1 år

Punkt 6: Eventuelt.

Bestyrelsen. 

Som sædvanlig vil klubben være vært for 
et måltid mad kl. 18.00-19.00 til alle.

Månedens Spiller
Igennem året har vi i A-truppen valgt at 
give 6 spillere et ekstra skulderklap, og 
udpege dem som Månedens Spiller. For 
at få denne udmærkelse skal man opfyl-
de visse kriterier. F.eks. skal fremmøde-
procenten til træning være i orden, dvs. 
over 75%. Det kan også være en række 
gode kampe der får pilen til at dreje mod 
en given spiller. Men også hvordan en 
spiller generelt agerer i truppen og i klub-
ben, kan være medvirkende. 
Følgende har gjort det ekstra godt, på 
forskellig facon, i 2012: Sascha Clausen, 
Christian Madsen, Anders Nielsen, Jan 
Vig, Niklas Emanuel og Casper Nielsen.

Efterårets gang i A-truppen
I sommers så det ud til at vi med vores 
1.hold skulle rykke tættere mod toppen. 
Vi havde fået tilgang af nogle gode spil-

lere, og dem vi havde i forvejen var klar 
til at tage et skridt videre; mange pile 
pegede i en god retning. 
Første kamp mod Firkanten blev da også 
vundet klart med 6-1, desværre blev 
Nikolai S. langtidsskadet i den kamp, 
men vi håber han bliver klar til foråret 
igen. Nikolai havde set meget skarp ud 
til både træning og i træningskampene, 
så det var en stor streg i regningen for 
hele holdet. Næste kamp tabte vi med 
1-0 til Rødovre - dem har vi det tilsynela-
dende altid svært med; men det var en 
meget lige kamp, der burde have givet 
1 point. KfB var nu næste opgave - det 
blev en overkommelig opgave og en sejr 
på 3-1. Starten på september var hård 
ved os. Vi taber 4-0 både til Tårnby og til 
CSC, men i begge kampe er vi faktisk fint 
med og har i begge kampes indledning 
store muligheder vi desværre ikke udnyt-

A-truppen

54

Chr. Madsen var desværre fraværende - Casper og Sascha HAR fået en bøde for glemt trøje

u
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STØT OLD BOYS 
FORENINGEN

OG STYRK KLUBBEN!
Siden 1.oktober 1966 har Østerbro 

Old Boys Forening haft til formål 
- i samarbejde med Østerbro IF - at 

bevare aktivt fodboldspil for Østerbro 
IF's medlemmer, samt ved forskellige 
arrangementer at bevare et sportsligt 
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 … 

ter. Nørrebro U mødte vi så en søndag 
eftermiddag midt i måneden. Her hev 
vi en 3-2 sejr hjem, bl.a. på 2 mål af 
Saleh, der her spillede sin først kamp 
i efteråret, efter at have flirtet med en 
anden klub. Så stod den på lokalopgør 
mod HB, desværre flyttet til Ryparken, 
da Københavns Kommune, åbenbart 
ikke mente at kampen kunne indgå i 
åbningsarrangementet af Fælledparken! 
Kampen endte med et 2-1 nederlag, men 
igen var vi med hele vejen, og vi tillod os 
at brænde nogle kæmpechancer, og HB 
udnyttede de få muligheder de havde. 
En kamp vi efter spil og chancer burde 
havde vundet, øv. Hekla var sidste kamp 
i september; den ender 2-2, i det Hekla 
udligner langt inde i overtiden, igen øv, 
og ikke godt nok. I næste kamp mod Fix, 
havde vi det ekstra held der nogle gange 
skal til, og sejren blev på 3-2. Sundby 
blev spillet på Kulturnatten, i blæsevejr, 
på Kløvermarken. Den endte 1-1, igen 
havde vi været foran, men kunne ikke 
holde hjem. VLI kampen var endnu en af 
det kampe, hvor spilovertag og mange 
chancer ikke blev vekslet til 3 point. VLI 
kæmper et 2-2 resultat hjem, på 2 mål 
i det sidste 10 min. Vigerslev skulle vi 
møde samtidig som siloen i Valby blev 
sprængt, og derfor holdt vi naturligvis 
lige en pause imens det skete. Resten af 
tiden i Valby IP, brugte vi til at scorer 5 
mål, mod en modstander der intet havde 
at byde ind med. Sidste kamp i efteråret 
var mod det lidt overraskende tophold, 
Prespa. En kamp som ender 3-0 til dem, 
på ekstremt effektivt omstillingsspil - lidt 
en tom følelse at gå på vinterpause med; 
da vi stort set har kontrol i hovedparten 
af kampen.

Det gav i alt 18 point, 3 flere end samme 
tidspunkt i 2011. Ingen i A-truppen er, 
eller kan være tilfredse med det udbytte. 
Ingen hold spillede os baglæns ud af 
banen, og alle kan forvente at holdet er 
ekstra klar til foråret. 
Henover efteråret har vi haft lidt for 
mange skader, og bredden i truppen er 
virkelig blevet testet. Dette har naturligvis 
også haft indvirkning på 2.holdets mulig-
heder. En 3.plads som oprykker er dog 
mere end godkendt, og jeg tænker hvor 
lidt der i grunden skulle være gået vores 
vej for at holdet var rykket op.
 
På trænerfronten har vi været stærkt 
besat. De idéer Karsten har bragt i spil, 
er for alvor slået igennem i efteråret, og 
bolden har været meget på vores fød-
der. Daniel har som ny, naturligvis skulle 
snuse lidt til opgaven, men er godt med, 
og vil få endnu mere ansvar til foråret. 
Lars vokser med opgaverne hele tiden, 
og jeg er glad for at have Lars med i 
gruppen. Claus Østergaard har haft sit at 
se til med 3 målmænd, der på skift har 
været skadet.
 
Så den samlede konklusion på efteråret 
er: vi har været meget ramt af skader, og 
kan derfor være glade for den bredde 
truppen har. Vi skulle have haft lidt flere 
point, men «stolpe ud» har desværre spil-
let os et pus flere gange. Stemningen i 
truppen er fin; og alle glæder sig til for-
året hvor vi skal frem i rækken og vise at 
vi er til mere end 18 point, og en 3.plads. 
 

Allan Timm

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 per-
sonligt 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
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I sommerferien rejste en flok danskere til 
den demokratiske republik Congo, med 
det formål at hjælpe til med at lave vand-
forsyning til en landsby med ca. 4.700 
indbyggere. Blandt disse var Christian 
Mikkelsen fra Østerbro, der ud over pas 
og vaccinationskort, havde 15½ par 
fodboldstøvler, 1 komplet spillesæt og 5 
Select fodbolde. Østerbro IF havde spon-
soreret bolde og tøj, mens spillerne i A 
truppen havde givet deres gamle støvler. 

Lukunki
Selve projektet går ud på at sørge for 
rent drikkevand til byen Lukunki, som 
ligger ca. 1 times kørsel fra Lubumbashi 
som er den næststørste by i Congo (for 
fodboldkyndige er de også kendt for hol-
det Mezempe). Fra Danmark var vi 13 
deltagere fordelt på to arbejdshold, der 
sammen med de lokale skulle sørge for 
succes til projektet. Den almindelige ind-
bygger i Lukunki bor i en lerhytte, uden 
el, sammen med en 7 andre personer. 
Det er typisk 2-3 generationer der bor 
sammen. Prævention er muligt, men det 
er dyrt og det virker ikke som noget man 
bruger når man er i et forhold. 

Vand i Lukunki
Da danskerne ankom, var pumpen mon-
teret og alle rander gravet, så opgaven 
bestod i at bygge et 6 meters tårn hvor 
vandtankene skulle stå. Ved hjælp af 
niveauforskellen mellem tårnet og de 
20-30 tappestationerne rundt i byen, 
kunne vandet fordeles. Udover at bygge 
tårnet skulle 3 km. vandrør samles og 
huller dækkes til. Strømmen til pumpen 
kom fra den nærliggende jernbane, som 

der var lavet aftale med. I Danmark kan 
det lyder som en formalitet at rejse et 
tårn på 6 meter, men uden kraner, kan 
det være en noget andet opgave…

Fodbold i Congo
Mandag til lørdag stod den på hårdt 
arbejde fra 7 morgen til frokost, efter 
frokost arbejdede nogle videre, mens 
andre legede med børnene i byen, slap-
pede af eller spillede fodbold med de 
lokale. Christian gjorde det sidste. I 
Congo spiller børn ofte fodbold, og der 
er mange fine områder til dette. Det er 
jordbaner, målene typisk bambusgrene 
og fodbolden er komprimeret plastik. I 
lokalområdet er der 9 lokale klubber. 
Udstyret fra Danmark blev fordelt såle-
des, at spillesættet blev givet til holdet 
fra Lukunki, mens støvlerne blev præmie 
i en turnering. 

Turneringen
Til turneringen var der gjort lidt ekstra ud 
af det hele. Det var net i målene! Målene 
var to Y-stænger, med en lang bambus-
stang som overligger. Fra overliggeren 
var der strammet et ned til jorden, hvor 
det sad fast. De to overliggere var ikke 
helt lige, hvilket gjorde det ene mål lidt 
mindre end det andet. Der var sælgere 
af is og kage langs sidelinjen, og omkring 
1000 tilskuere. Banens er en stor jord-
bane. Derudover var der også officials, 
som blandt andet konstant gik rundt om 
banen for at skubbe tilskueren tilbage 
til sidelinje, altså bare lige bag linjen. 
Tilskuerne går rigtig meget op i at skabe 
stemning. Der synges og råbes under 
hele kampen. Når der bliver scoret, 

Østerbro i DR Congo

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.

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

u
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udtrykker det scorende holdt supportere 
deres glæde ved spontant at løbe ind på 
banen. Uheldigvis får de ikke altid alle 
detaljer med, så et mål der bliver under-
kendt for offside, vil typisk resultere i et 
3-4 minutters spil stop, indtil alle tilsku-
ere er tilbage. 

Tilbage til Danmark
Turen hjem til Danmark blev ikke helt 
som tiltænkt. Holdet skulle rejse fredag, 
men flyet var overbooket. Kenya Airways 

ville dog ikke tage ansvaret for dette, 
men fastholdt at holdet ikke var kommet 
afsted, på grund af de var kommet for 
sent til lufthavnen. Holdet fik dermed 
nogle ekstra dage i Congo, og projek-
tet fik en ekstra udgift på ca. 40.000. 
Projektet har derfor underskud. Ønsker 
man at støtte projektet, kan man donere 
50 eller 100 kr. ved at sende en besked 
til 1414 med teksten METO50 eller 
METO100. 

Lidt af hvert …
Datoer i den kommende periode:
Bestyrelsen afholder arbejdslørdag den 
12. januar 2013. Her håber vi at se alle 
trænere, leder og bestyrelse så vi kan 
få ryddet op i skabene og luget ud i alle 
”hjørner” og starte på det nye år.

Der afholdes en kursusdag for alle ung-
domstrænere den 2. februar 2013.

Der er Generalforsamling onsdag den 6. 
marts 2013 kl. 19.30 i klublokalet, med 
spisning kl. 18.00 – 19.00
I den forbindelse ser vi gerne at nogle af 
de unge medlemmer melder deres inte-
resse i at deltage i bestyrelsesarbejdet. 
Der er altid brug for nye ideer.

Fodbold Fitness for kvinder
Østerbro IF vil i samarbejde med DBU 
København starte en ny aktivitet i klub-
ben: Fodbold Fitness for kvinder.
Udgangspunkt for denne nye aktivitet 
er, at inddrage forældre/mødre der har 
ungdomsspillere i klubben til at dyrke 
fodbold på en sjov, sund og social måde.
Fodbold Fitness for kvinder er en moti-
onsform der både er effektiv og social. 
Den kombinerer fitness- og fodboldtræ-
ning, og er målrettet kvinder uden den 
store fodbolderfaring.
Vi vil spille udendørs, på mindre baner 
og med hele kroppen i gang og altid med 
bold. Alle aktiviteter vil foregå på fælle-
den tæt på klubhuset.

Starttidspunkt:  April – maj 2013 
I starten af det nye år vil vi vende tilbage 
med mere præcis information.

Torben Friberg

Klubtur 2013 i Tyrkiet
Østerbro IF starter i 2013 nye traditioner. 
Dameafdelingen og herrernes A-trup 
tager sammen med øvrige medlemmer 
af Østerbro IF, kærester, ægtefæller, børn 
m. fl. på en trænings- og klubtur i Antalya 
i Tyrkiet. VEDRØRENDE TILMELDING: 
KONTAKT REJSEUDVALGET 
Den kombinerede træningslejr/klubtur 
finder sted d. 14.-17. marts 2013. 
Udover at sikre optimale betingelser for 
forårssæsonens opstartsperiode for 
dameafdelingen og herrernes A-trup er 
formålet med turen at udvikle det sociale 
sammenhold i klubben på tværs af alder, 
køn og hold. Det er derfor håbet, at 
mange øvrige medlemmer og pårørende 
har lyst til deltage. 
Prisen for et 4 dages ophold er kun 2895 
kr (max) for spillere og 2795 kr for øvrige 
deltagere. Beløbet inkluderer bl.a.: 
Fly fra København t/r 
Tre overnatninger på 4-stjernet hotel 
Helpension 
Fri afbenyttelse af indendørs pool, fitnes-
scenter, sauna mm. 
Mulighed for at forlænge opholdet med 
to dage for blot 600 kr. ekstra. 
Spørgsmål kan rettes til rejseudvalget 
eller på mail til klubtur2013@gmail.com.

Husk at …
Holdstillingerne kan ses på 
www.osterbro-if.dk
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Willy Larsen CUP
Årets Willy Larsen CUP blev i år afholdt 
første weekend i December, nærmere 
bestemt  lørdag d. 01. Der var tilmeldt 8 
hold og 63 til spisning. Igen i år havde 
vi besøg af Fjelstrup fra Sønderjylland - 
og vores 2 naboer HB og Viktoria.  Som 
dommere havde vi Franco og Finn fra HB. 
Tak for hjælpen.
Alt i alt forløb det planmæssigt, til trods 
for det atter viste sig at være svært på  
forhånd, at bedømme holdenes styrke. Så 
indkasserer turneringsledelsen nogle skide-
baller, men skidt, det er jo rart for os også 
at føle vi er en del af turneringen.
Holdene var fordelt i 2 puljer, bedømt ud 
fra styrke - hvor vinderen af hver gruppe  
mødes om 1/2 pladsen og toerne om 
3/4 pladsen. 

Pulje 1  . . . . . . . . . . . . . . . . Handicap   
Viktoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 5
Damehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 5
HB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 4
ØB G.Masters . . . . . . . . . . . . . . . . . + 6

Pulje 2  . . . . . . . . . . . . . . . . Handicap
1 holdet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 0

Rejseholdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 1 
Fjelstrup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 4 
S.Veteran  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 3

Vinderer af puljerne blev henholdsvis 
Dameholdet og Rejseholdet og de mød-
tes så i finalen - og Viktoria og Fjelstrup 
mødtes i broncekampen.   

Resultat af Willy Larsen Cup 2012:
1. Rejseholdet
2. Dameholdet
3. Fjelstrup
4. Viktoria

Efter turneringen var der spisning i klub-
huset hvor vi indtog det store kolde bord 
og godt med øl og snaps. Igen i år var der 
billard makkerpot, som blev vundet at 
HB, repræsenteret ved Finn og Bent.
Det var efter midnat før de sidste luk-
kede og slukkede og vi kunne se tilbage 
på en vellykket dag.

Med sportslig hilsen
Turneringsudvalget

Frank Vonsyld / Steffen Søberg

Rejseholdet nr. 1

Dameholdet nr. 2

Fjelstrup nr. 3Vinderne af billardturneringen
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Stemningsbilleder fra U10'ernes efterår

Fodboldvenner

Kamp mod veteranerne, 
Freddy får baghjul                                     

Børnearbejde Holdbilede før første CL kamp

Kampråb inden første kamp 

Jonatan vandt overlæggerkonkurrencen i Hareskov

Yes, vi vandt!På vej til vinterbold



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: 33173058 
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: 
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, mobil: 4198 8965
e-mail: tfr@city.dk

SENIORAFDELINGEN 2012
 
1. & 2. Holdet 
(serie 1, pulje 2 og serie 3, pulje 10)
Cheftræner: Allan Timm
mobil: 2766 3563
e-mail: allan-timm@jubii.dk

Træner: Karsten Rasmussen
mobil: 2068 7139
e-mail: united.karsten@jubii.dk

Assistenttræner: Lars Pedersen
mobil: 5299 2897
e-mail: storelars_21@hotmail.com

Assistenttræner: Daniel Jønsson
mobil: 2215 2563
e-mail: fimbe69@hotmail.com

3. holdet (serie 5, pulje 22):
Dennis Kløcker Johansen
mobil: 2763 6585
e-mail: dennis.k.johansen@gmail.com

Serie 3 (pulje 8):
Christian Steensson Rasmussen
mobil: 3159 1615
e-mail: steensson@gmail.com

Serie 4 (pulje 14):
Niels Vang Madsen

Kontaktinformationer • Østerbro Idræts-Forening
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Old Boys Holdet
7 Mands Old Boys holdet sluttede efter-
året på 3. pladsen lige efter Vanløse og 
Union med 5 sejre og 3 uafgjorte kampe 
og dermed 18 point. Lidt dårligere end 
sidste år, hvor efteråret sluttede med en 
1. plads. Målscoren blev 20-12.

Veteran Holdet
Veteran holdet sluttede turneringen 2 
pladser bedre end sidste år og endte på 
en 6. plads med 5 sejre og 9 nederlag og 
dermed 15 point samt en målscore på 
25-32. Veterantoget kører stadig – dog 
ikke helt så hurtigt som i gamle dage!

Grand Old Masters Holdet
Det blandede HB/Østerbro IF Grand Old 
Master hold forbedrede sidste års sidste-

plads og sluttede som nr. 8 og 3. sidst. 4 
sejre, 4 uafgjorte og 10 nederlag blev det 
til og dermed 16 point – væsentlig bedre 
end sidste års 5 point. Målscoren blev 
20-41.  GOM(11-mands) og SGROM(7-
mands) holdene deltager i dette års 
Vinterturnering sammen med H.B.

Super Grand Old Masters Holdet
Holdet deltog i år for første gang i 7 
mands turneringen og har måttet ind-
kassere en hel del ”øretæver” i løbet af 
turneringen. 7 mands bold er en hel del 
anderledes end 11 mands, og holdet er 
fortsat i indlæringsperioden. 2 sejre, 5 
uafgjort og 14 nederlag blev det til. 11 
point og en målscore på 30-90. Holdet 
deltager i dette års Vinterturnering og 
træner hver torsdag i vinterperioden.

Fra de rigtigt gamle dage i 1940
I ″Krigsturneringens″ Kreds II sluttede ØB 
efterårets kampe med at vinde 12-2 over 
Nakskov BK - og overvintrede på første-
pladsen. Ved pausen førte københavner-
ne 3-0, og da dommeren fløjtede kam-
pen af, var stillingen 7-2. Det viste sig 
imidlertid, at han havde afblæst kampen 

10 minutter for tidligt, hvorfor spillerne 
måtte tilbage fra omklædningsrummet 
og færdigspille kampen. Det udnyttede 
Østerbro-klubben til at score yderligere 
fem gange! ØB′s to 18-årige angrebsta-
lenter, Carl Aage Præst og Helge Bronée, 
scorede hver fire mål i kampen.

Østerbro Old Boys 2012

Før der kom stopur …
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Ungdomsafdelingen 2012
U5 Dr. 3M (08) U6 Dr. 3M (07) U7 Dr. 
3M (06): 
Kim Sindahl, mobil: 2876 4577

U8 Dr. 5M (05): 
Torsten Møller, mobil: 
Kristian Fischer, mobil:
 
U9 Dr. 5M (04): 
Michael Riis, mobil: 4263 4783
Niels Kjærgaard, mobil: 2838 4086

U10 Dr. 5M (03): 
Bettina Rindom , mobil: 2843 5377
Ummar Lee RafiQ, mobil: 4095 9347

U11 Dr. 5M, 7M (02):
Tom hansen, mobil: 2064 4948
Kasper Nielsen, mobil: 2675 2293
Jakob Crone, mobil: 3031 2029

U12 Dr. 7M (01): 
Mikkel Farholt, mobil: 6134 5433
Christoffer Staune-Bakmann, mobil: 
6087 1993
Finn Harreby Jepsen , mobil: 4036 6220 
Jette Bundgaard, mobil:

U13 Dr. 7M, 9M (00): 
Mladen Cipek Jørgensen, 
mobil: 2276 8158
Mickey Pedersen, mobil: 5363 3940
Gunhild Røder, privat: 3920 6283 . . .  
Helle Funch Hansen, mobil: 2830 5021

U14 Dr. 9M (99): 
Jesper Mathiesen, mobil: 4090 8580  
Janus Gjøe, mobil: 4094 2510
Jens Willars Jensen, mobil:

U17 Dr. 11M (97, 98): 
Keld Justesen, privat: 3887 7973
Flemming Dehn, mobil: 2030 1870

U19 Dr. 11M (95, 96): 
Nis Petersen, mobil: 2984 7117

Ungdomsformand: Kim Sindahl
mobil: 2876 4577

Børne & ungdomskonsulent:
Freddy Lillelundmobil: 2076 9084

Materialer: Kim Sindahl, 
mobil: 2876 4577

Klubbens e-mail: osterbro@osterbro-if.dk

Klubbens sponsorer 
2013

AMAGER SPORT
STADIUM SPORT

SUPER BEST • Østerfælled Torv
NORDLYS CAFÉ OG SPISEHUS

HK København

Støt sponsorerne
 - de støtter os!

mobil: 2231 4268
e-mail: nielsvang.madsen@gmail.com
Adam Norup
mobil: 2075 0103
e-mail: adam.norup@gmail.com

Serie 4 (pulje 15):
Thue Thalund Nielsen
mobil: 5050 5015
e-mail: thue.thalund@yahoo.com

Serie 4 (pulje 16):
Jens Marius Bjerre-Petersen
mobil: 2855 8588
e-mail: jens.marius.bp@gmail.com

Serie 5 (pulje 18):
Jonas Nielsen
mobil: 2613 6580
e-mail: jon_0902@hotmail.dk

Serie 5 (pulje 21):
Anders mobil: 2532 0430
Malte mobil: 6169 2212

7M Herre 2 (pulje 154):
Casper søgaard-Hansen
mobil: 3116 2154
e-mail: caspershansen@msn.com

7M Herre 3 (pulje 160):
Jacob Hangaard
mobil: 6166 5358
e-mail: jacobhangaard@hotmail.com

7M Herre 3 (pulje 161):
Emil Winther
mobil: 5182 2669
e-mail: emilwj@hotmail.com

1. Holdet kvinder (serie 1):
Jens Jørgensen
mobil: 2278 6767

2. Holdet Kvinder (serie 2,1):
Thomas Jakobsen
mobil: 2674 0649
e-mail: tjakobsen255@gmail.com

3. Holdet Kvinder (serie 2, 2):
Sven Sillassen
mobil: 4014 1400

7M Kvinder (mester)
Thomas Jakobsen
mobil: 2674 0649
e-mail: tjakobsen255@gmail.com

7M Kvinde 2:
Kristian Broundan
mobil: 2341 7872

7M Old Boys (mester):
Michael Hans
mobil: 2027 8662
e-mail: hansi1963@live.dk

Veteran 2:
Tony Nielsen
mobil: 2113 3040
e-mail: tonn@novonordisk.com

7M Super Grand Old Masters:
Poul Klarskov Andersen
privat: 3961 4084, mobil: 2141 2118
e-mail: pklarskov@mail.dk

Seniorformand: Henrik Andersen
privat: 35391929, mobil: 2345 0443
e-mail: ha@brd-klee.dk


