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Foråret venter lige om hjørnet!! Troede vi 
alle. Men det er jo vinter udenfor. 

Så er det jo godt at man kan tage på 
træningslejr i Tyrkiet. Det gjorde 40 unge 
drenge og piger.
Vejret var godt til en træningslejr. 
Drengene spillede 2 kampe og pigerne 
spillede 1 kamp.  Derudover blev der træ-
net om formiddagen. Alle var enige om at 
det må gøres om næste år.
Den gamle redaktør var med som obser-
vatør med en af sine venner. Vi spillede 
ikke fodbold men golf. Herligt.

Klubbens generalforsamling gik stille og 
roligt. Man kunne næsten sige som sæd-
vanligt.
2 blev hædret på Generalforsamlingen:

Årets træner: Bettina Rindom
Årets Østerbroer: Freddy Lillelund

Begge gør et stort stykke arbejde for 
klubben i ungdomsafdelingen.

Der er grøde i ungdomsafdelingen. 
Holdene deltager i stævner og turnerin-
ger. Selvfølgelig udendørs. På klubbens 
hjemmeside kan man følge med i deres 
bedrifter. Der er mange fornemme resul-
tater.

I Påsken tager et hold på træningslejr til 
Holland. I Kristi Himmelfartsdagsferien 
drager over 60 spillere til LKB Cup i 

Jylland. Det er bestyrelsens målsætning 
at så mange som muligt skal ud på ture 
mindst én gang om året.

Der er nu indrettet et motionsrum i kæl-
deren. Der kan være 5 personer ad gan-
gen i rummet. Efter en tur i redskaberne 
kan man jo gå i sauna bagefter. God for-
nøjelse alle sammen. Brug det.

Klubben starter Fodbold Fitness for kvin-
der op i midten af april.

Klubben er vært for DBU´s fodboldskole 
igen til sommer.

Klubben har skiftet materialeleverandør 
til sportsfirmaet STADIUM.

Klubben er blevet venskabsklub med 
FCK.

Der således meget i gang til glæde for 
vore medlemmer. Man bliver glad over at 
være medlem i sådan en klub.

Klubben har tilmeldt 46 hold til forårs-
turneringen. Heraf 21 seniorhold og 25 
ungdomshold.  Kvinderne er repræsente-
ret med 4 hold i seniorrækken og 1 hold 
i ungdomsafdelingen.
Ovennævnte antal hold er rekord for 
klubben.
 

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:
25. juli 2013

Formanden bød de fremmødte velkom-
men til den årlige generalforsamling.

Punkt 1: Valg af dirigent: Leo Jakobsen 
blev valgt som dirigent.
Leo konstaterede generalforsamlingens 
lovlige indvarsling.

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

Formanden mindede årets døde. Erik 
Krogh der i mange år havde gjort et stort 
stykke arbejde for klubben.
Formanden aflagde bestyrelsens beret-
ning.

Udviklingen i klubben i årets løb:
Indflytningen i starten af året. Klubben 
investerede i meget nyt inventar i depo-

terne og på kontoret. Indretning af 
Fitness rum. Samarbejdet mellem de 4 
klubber i Husrådet. Fordeling af omklæd-
ningsrum m.m.
Vi har nu rundet 700 medlemmer.
Vi gennemførte sæsonen med det største 
antal hold i seniorafdelingen og i ung-
domsafdelingen.
Specielt på kvindesiden fik vi en stor 
tilgang fra Skjold. Ca. 30 spillere og træ-
nere. Vi har brugt tid på at ”integrere” 
spillere og trænere i vores kultur.
På herresiden er flere af vore ”gamle” 
spillere begyndt som trænere. I A-truppen 
har Daniel og Lars således meldt sig.
I ungdomsafdelingen har vi stadig en 
lang venteliste med spillere som vil ind. 
Vi kan ikke lukke flere ind førend vi får 
flere trænere.
Freddy er begyndt på speciel træning af 

ungdomsspillerne for at lære dem mere.
Dette arbejde har allerede båret frugt, 
idet vi har fået topplaceringer i forskellige 
rækker.

Formanden uddelte årets priser:
Årets træner: Bettina Rindom
Årets Østerbroer: Freddy Lillelund
Formanden begrundede valget af disse 
to.

Hvilke mål har bestyrelsen for 2013:
I ungdomsafdelingen skal flere af de 
unge ud at rejse. Således er der arrange-
ret en tur til Holland i Påsken for et hold.
Der vil ligeledes blive en Gistrup tur for 
ca. 50 spillere.
Derudover deltager vi i en masse stæv-
ner lokalt.
I seniorafdelingen er der ligeledes en stor 
rejseaktivitet. I samarbejde med vor træ-
ner Allan og spillerne er der arrangeret 
en tur til Tyrkiet for mænd og kvinder. Ca. 
40 spillere tager af sted i marts måned 
som optakt til sæsonen.
 Vi lægger vægt på, at så mange af vore 
trænere uddanner sig til gavn for klubben 
og dem selv.
Formanden omtalte at vi har indledt et 
samarbejde med FCK om at blive ven-
skabsklub.
Inden vi går over til det økonomiske skal 
det nævnes, at vor økonomi er stærk. 
Dette giver os ro i det daglige.
Formanden glædede sig over, at vi har 
fastholdt vore traditioner i de nye lokaler.                                                                        
Der var flere spørgsmål til formandens 
beretning der alle blev besvaret.
Herefter blev beretningen godkendt.

Punkt 3: Regnskabsaflæggelse. 
Kassereren gennemgik regnskabet, der 
havde fået blank påtegning af vore eks-
terne revisorer.

Regnskabstallene har været offentliggjort 
på opslagstavlen.
Regnskabet blev godkendt.

Punkt 4: Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet nogen forslag.

Punkt 5: Valg. 
Se separat oversigt over de valgte.

Punkt 6: Eventuelt: 
Der var flere spørgsmål under dette 
punkt:
Vil nøglen til kondirummet blive udleveret 
så det kan benyttes i løbet af dagen? Ja.
Får vi en Hjertestarter? Ja her i løbet af 
foråret. Der vil blive givet undervisning.    
Er medlem fortalte om Facebook. Her er 
der mange som går ind og ser hvad der 
sker i klubben. Dette giver en stor sam-
hørighed blandt medlemmerne.
Formanden orienterede om, at Torben 
Friberg vil blive foreslået som ny F S for-
mand i næste uge.
Der var spørgsmål til FCK samarbejdet. 
Formanden var glad for den vellykkede 
DBU dag vi havde stået for i 2012.

Da der ikke var flere spørgsmål takkede 
formanden de tilstedeværende for god ro 
og orden og for dirigenten gode måde at 
lede generalforsamlingen på.
Ovenstående referat fra General–
forsamlingen godkendes hermed                               
2013.

                                                       
Poul Klarskov

Referat fra Generalforsamlingen i Østerbro IF 6/3 2013.
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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 … 

Vi søger trænere
I børne- og ungdomsafdelingen har vi en stor tilgang af medlemmer til især de yng-
ste hold. Vi har således mere end 100 spillere på venteliste i alderen 4-8 år. Det 
betyder at vi har et akut behov for trænere og trænerassistenter til flere af vores 
hold. Bemærk at særligt i de yngste årgange er det vigtigere at træneren har for-
stand på børnene end på fodbold

For at blive mikro-, børne- eller ungdomstræner i Østerbro IF kræves det at du: 
* er engageret * kan lære fra dig * er initiativrig * er ansvarsbevist 
* er samarbejdsvillig * samt at du udfylder en børneattest             

Vi kan tilbyde dig: 
* kurser og udbygning af dine fodboldtrænerkvalifikationer * trænertøj 
* et godt klubliv * omkostningsgodtgørelse 

Hvis du er interesseret hører vi gerne fra dig på osterbro@osterbro-if.dk  

Østerbro IF. Serie 1, Mænd 
Forår 2013

Dag Dato Kl. Hjemmehold Udehold Spillested

Tor  28-03 13:30  Firkantens Bk. Østerbro IF  Kunst, Ryparken
Man  01-04  13:30  Østerbro IF  BK Rødovre  Kunst, Fælledparken
Søn  07-04  11:45  KFB Østerbro IF  Kløvermarken
Lør  13-04  13:00  Østerbro IF  Tårnby FF  Kunst, Fælledparken
Lør  20-04  15:00  CSC  Østerbro IF  Kløvermarken
Lør  27-04  13:00  Østerbro IF  Nørrebro United Kunst, Fælledparken
Lør  04-05  13:00  HB  Østerbro IF  Kunst, Fælledparken
Lør  11-05  13:00  Østerbro IF  Bk. Hekla  Kunst, Fælledparken
Lør  25-05  13:00  Østerbro IF  Sundby Bk.  Kunst, Fælledparken
Fre  31-05  18:15  VLI  Østerbro IF  Frederiksberg I P Opvisning
Lør  08-06  13:00  Østerbro IF  Vigerslev Bk.  Kunst, Fælledparken
Tor  13-06  19:30  BK Fix  Østerbro IF  Gadelandet
Lør  22-06  15:00  Østerbro IF  Fk. Prespa  Fælledparken   
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Den 14. marts var dagen endelig oprin-
det, hvor vi skulle tage hul på klubbens 
(forhåbentligt) nye tradition, nemlig træ-
ningslejr i Tyrkiet. 42 personer mødtes 
i lufthavnen, heriblandt var de fleste 
spillere, samt trænere og 3 stk. såkaldte 
”turister” som er tilknyttet Østerbro IF, 
men som tog del i andre sportsgrene. 
På trods af en noget lang, turbulent og 
på flere tidspunkter stressende flytur, 
landede vi i Antalya lufthavn om aftenen 
og kunne efter en ca. 30 min. bustur 
indtage det 5-stjernede hotel, som skulle 
være vores platform de kommende dage. 
Allerede ved det såkaldte "lette måltid" vi 
fik ved ankomsten, fandt vi ud af at der 
ikke ville komme til at mangle noget på 
denne tur, idet denne bestod af noget 
nær en fuld buffet..!
Heller ikke ved træningsanlægget kunne 
man sætte en finger, da vi blev mødt af 
flotte og ikke mindst grønne græsbaner, 
så også her var forholdene i orden! 
For damernes vedkommende stod den 
på træning to gange den første dag og 
én enkelt gang den næste. Herefter stod 
eftermiddagen på en træningskamp mod 
nogle unge tyrkiske spillere, hvoraf én 
af dem spiller på U-16 landshold. Dette 
var dog ikke nok til at stoppe Østerbro's 
damer, som på trods af at holdet bestod 
af en blanding af 1. og 2. holds spillere, 
som ikke er vant til at spille sammen, 
leverede en god gang fodbold og gik fra 
banen med en 3-1 sejr!
Ligesom dagen før, var der tid til at 
overvære den sidste del af herrernes 
træningskamp og dette må siges at være 
endnu en god ting ved denne trænings-
lejr, nemlig det sociale islæt, hvor de 
forskellige afdelinger kommer til at kende 

hinanden bedre, for derved at kunne 
styrke klubånden endnu mere, og hvem 
ved, måske herrerne en dag også dukker 
op til kvindernes kamp(e) på grund af 
dette!? 
På trods af at hoveddelen af turen 
bestod af træning, så var der også tid til 
at nyde hotellets svømmebassin (inkl. 
spa), deres hamam (tyrkisk bad) og ikke 
mindst var der muligheder for at købe 
massage mm., hvilket var tiltrængt, især 
for dem der ikke er vant til SÅ meget træ-
ning over flere dage..! 
Efter den famøse (og efterhånden vel-
kendte) buffet hver aften, var der tid til 
at være social igen, med kortspil, dans 
for nogens vedkommende om lørdagen (I 
ved selv hvem I er ;o)) og i det hele taget 
ren hygge!
Vejret viste sig fra sin gode side, især de 
sidste dage, og selvom tyrkerne stadig 
bar store vinterjakker, ja, så afholdt det 
ikke en flok solhungrende danskere fra 
at finde strandstolen frem og nyde livet, 
især ikke med at tanke på at snevejret 
og kulden ventede hjemme i DK..!
Med udgangspunkt i den succes dette 
års træningslejr var, kan det kun på det 
kraftigste anbefales at så mange som 
muligt melder sig til den næste tur. Ikke 
mindst på damesiden ville det være 
dejligt hvis vi kunne nå op på mindst det 
dobbelte antal, da det bestemt vil give et 
godt udgangspunkt til den nye sæson!
Til sidst skal der lyde en stor tak til rej-
searrangørerne Allan, Bjarke og Merete 
for det meget store stykke arbejde de 
har lagt i denne tur - det er vi mange der 
sætter stor pris på!

Pia Bøgh-Jensen

Træningslejr - Tyrkiet 2013 - Østerbro IF

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 IF. Serie 1, Kvinder 
Forår 2013

Dag  Dato  Kl.  Hjemmehold  Udehold  Spillested

Søn  07-04  13:30  Østerbro IF  FB  Kunst, Fælledparken
Søn  21-04  13:30  GVI Østerbro IF  GVI.  Nymosen
Ons  24-04  19:00  Østerbro IF  AB Tårnby  Fælledparken
Søn  05-05  15:00  Hvidovre IF  Østerbro IF  Hvidovre IF's baner
Man  13-05  19:30  Østerbro IF  IF Føroyar  Fælledparken
Lør  25-05  11:15  Bk. Fremad Valby Østerbro IF  Valby IP, tribunen
Ons  29-05  19:30  Østerbro IF  Tårnby FF  Fælledparken
Søn  02-06  10:00  Østerbro IF  Bk. Fremad Amager Kunst, Fælledparken
Lør  15-06  13:00  Bk. Hellas  Østerbro IF  Kunst, Valby IP, tribunen   

Klar til kamp i Tyrkiet

u
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Tyrkiet 2013 / med cheftrænerøjne:
5 træningspas á 90 min. og 2 trænings-
kampe på 4 dage, det var menuen for de 
22 spillere fra A-truppen, som havde valgt 
at tage med til varmere omgivelser i Belek, 
Tyrkiet.
Det kan lyde som en voldsom belastning 
for de fleste seriespillere, men faktisk har 
vi i A-truppen forberedt os meget længe 
til denne tur, og trænet efter at alle skulle 
kunne kaperer det fysiske pres. 
Træningsfokus fredag og lørdag formidda-
ge, lå på de offensive kvaliteter, som kant-
spil, indlæg og afslutninger. Denne gruppe 
havde Lars og Daniel ansvaret for.  
Målmændene havde deres egen træner, 
Claus med, og de har arbejdet stenhårdt 
alle dage. Jeg har taget mig af opgaven 
omkring de defensive aspekter af spillet.
Fredag eftermiddag spillede vi mod Varde’s 
serie 1 hold. Kampen endte 1-1. 
Lørdag eftermiddag mødte vi Frederiksberg 
Boldklub, pt. nr.4 i Københavnerserien. Her 
måtte vi se os slået med 1-0, efter et velspil-
let opgør fra begge holds side.  
Træningsanlægget, var ejet af hotelkæden og 
dermed blev det ikke brugt af nogen bestemt 
klub. Så snart vi forlod en bane, stod der folk 
klar til at udbedre skader på banen osv.
Anlægget bestod af 5 snorlige græsbaner, 
desuden var der placeret minitribuner og 
tv-tårne rundt omkring. Fra disse tårne fik vi 
filmet begge kampe, til senere analysebrug.
Desuden havde vi vores egen bus til rådig-
hed, som hele tiden stod klar til at køre os til 
og fra træningsanlægget mv.
Hver aften samledes trænergruppen, og talte 
dagens oplevelser igennem, kiggede video 
fra kampene, og planlagde næste dags opga-
ver. Berigende og lærerigt for alle, at havde 
været en del af denne proces. 

3.holdets træner, Dennis, deltog også på 
turen, og var en del af trænergruppen. 
Dennis er super til det med video mv. og har 
virkelig været en stor gevinst for gruppen.
Hele turen igennem har vi doseret trænings-
intensiteten meget præcist, så alle var klar til 
at yde maksimum på de rigtige tidspunkter, 
og vi har brugt tid på at forklarer hvor vigtigt 
det er at slappe af også.
For trænerne derimod har der ikke været 
meget hvile, specielt fredag og lørdag var der 
fart på. Den nemmeste måde at illustrerer 
det på er ved at gengive dagens program:

Kl.8-9: morgenmad
Kl.9.30-11: træning
Kl.11.30-13.15: middag, udtagelse af hold, 
forberedelse af oplæg, udlevering af spilletøj
Kl.13.30: taktikmøde
Kl.15.00-17: kamp
Kl.18.30-19.30: aftensmad
Kl.20-22: evalueringsmøde i trænergruppen

Spillerne har udvist træningsparathed, stor 
gejst og vilje under hele opholdet. Specielt 
i FB kampen kunne man tydeligt se at de 
ting vi arbejdede med til formiddagstrænin-
gen blev taget i brug.

Det er mit klarer indtryk at vi har flyttet 
langt de fleste spillere i en positiv retning, 
og at vi med denne tur har forbedret vores 
muligheder her i foråret; så med tanke på 
de erfaringer vi nu har opnået i forbindelse 
med planlægningen og gennemførelsen af 
denne tur, er det mit håb at vi holder ved 
nu, og dermed har startet endnu en god 
tradition i Østerbro.

Allan Timm / Cheftræner

Fra kvindernes kamp mod et tyrkisk elitehold. Vi vandt med 3-1!

Allan Timm midt i et taktisk skaktræk Anfører Jan Vig kigger langt efter bolden
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U14 var i påsken til stævne i Maastricht 
i Holland. Det blev til en samlet 5. plads 
efter en B-finalesejr over danske B.1908, 
som er rangeret over vores eget hold i 
den hjemlige turnering. Socialt blev grup-
pen endnu mere fasttømret end den alle-
rede var, og der er så godt et sammen-
hold på holdet at alle hjælper alle og alle 
er med. Læs referatet fra turen, som er 
skrevet af drengene på skift - nu renskre-
vet af en af de lock-out udsatte knægte.

Geusselt Cup Påsken 2013 – 
Østerbro IF årgang 99

29/03-13
Vi tog bussen fredag kl 00.30. Det var en 
lang tur på 12 timer. Da vi ankom træ-
nede vi på en kunstgræsbane. Det var en 
træt dag hvor vi ikke lavede så meget. Vi 
tog bussen med to andre hold.

30/03-13
I den første kamp spillede vi imod SV 
Vimburg fra Tyskland. Vi vandt 5-0. gode 
ting: vi fik vores spil til at køre. Dårlige 
ting: vi spillede dårligt i anden halvleg og 
lavede mange fejl.

30/03-13
I de anden kamp spillede vi 
imod Willem vi tabte 2-3. vi 
spillede ikke så godt? nogle af 
os var lidt skræmte på grund 
af at de var støre end os. Det 
var nogle gode episoder og 
Frederik scorede to flotte mål 
på frispark.

31/03-13 
ØIF stillede ikke med deres 

bedste hold der var nogle skader og 
sygdomme her og der. Knud, Frederik g 
Reuter blev sparret mens Elias og Simon 
W ikke spillede. Vi fik et straffespark og 
det andet mål var et indlæg. Vi spillede 
af lort til og det var klumpspil, vi kunne 
slet ikke ud af at spille bolden rundt. 
Tyskerne var så dårlige at vi alligevel 
vandt.

31/03-13
Da vi kiggede på B. 1908 så de gode 
ud. Vi kørte sammen med dem i bussen 
derned og tilbage. Så vi ville slå dem. Det 
lykkedes, vi kæmpede hårdt og tappert. 
Vi slog dem 2-1 på mål af Andreas Tang 
og Jonas Erginer.

31/03-13
Vi skulle skyde straffespark. Vi scorde 12 
mål og Emil tog 7 straffespark. Så skulle 
vi skyde straffesparks finale mod et tyske 
hold vi slog tidligere. Vi vandt.

Dagbog fra en Hollandstur

Vi har været aktive i de mørke måneder 
og holdt formen vedlige via deltagelse i 
vinterturneringer, indestævner, træning 
ude og inde.
I U19 har vi lige netop spillere nok, til at 
kunne stille et hold.
I U17 har vi også et enkelt hold. Det er 
samlet af spillere fra de tre årgange: 
U15, U16 og U17.
I U14 har vi to hold. 1.holdet har vundet 
rækken de seneste tre sæsoner. Seneste 
halvår så overbevisende, at KBU har ryk-
ket holdet tre rækker op til Række 2. Det 
blev til lutter sejre. Heriblandt 11-1 over 
Vanløse, som blev nummer to.
I U13 har vi også to hold. Her er 1. holdet 
også rykket op i Række 2 efter en flot 2. 
plads i efteråret.
I Børneafdelingen – fra U5-U12 – bliver 
der ikke resultatformidlet. Til gengæld er 
U5, U6 og U7 er gode til at slå kolbøtter, 
lave rullepølser og gå som en krabbe!
Vi har en god fornemmelse for, hvor vi 
står i U8, U9, U10, U11 og U12. Vi har 
aldrig haft så mange hold til kampe og 
stævner og har mellem to og fire hold i 
alle årgange.
Særligt U8 og U10 er meget aktive og har 
vundet så mange kampe og stævner, at 
vi opgiver at holde styr på det. 
Derudover tager U14 afsted til påske-
stævne i Holland, 70 spillere og ledere til 
LKB-cup i Gistrup i Kr. Himmelfartsferien 
og i uge 27 er ØIF vært for DBU’s fodbold-
skole. I St. Bededagsferien, Pinseferien 
er der yderligere stævner rundt omkring i 
StorKøbenhavn, som vi også deltager i.
På Østerbro IF’s generalforsamling blev 
Bettina fra ’03 udnævnt som årets træ-

ner/leder og Freddy blev udnævnt til 
årets Østerbro’er. Fuldt fortjent var det 
2 personer fra børne & ungdomsafdelin-
gen som blev hædret for deres indsats i 
2012. 

Vi har i skrivende stund omkring 300 
medlemmer i børne & ungdomsafdelin-
gen og har som følge heraf tilmeldt føl-
gende hold til forårets turneringer:
U19 Drenge1 11M
U17 Drenge1 11M
U14 Drenge1 11M, U14 Drenge2 11M
U13 Drenge1 9M, U13 Drenge2 9M
U12 Drenge1 7M, U12 Drenge2 7M
U11 Drenge1 7M, U11 Drenge2 7M, U11 
Drenge3 7M, U11 Drenge4 7M
U10 Drenge1 5M, U10 Drenge2 5M, U10 
Drenge3 5M
U10 Piger1 5M
U9 Drenge1 5M, U9 Drenge2 5M
U8 Drenge1 5M, U8 Drenge2 5M
U7 Drenge1 3M, U7 Drenge2 3M
U6 Drenge1 3M 

Vi ønsker alle god fornøjelse med forårets 
udfordringer.

På Børne&UngdomsUdvalgets vegne
Kim

Østerbro IF’s årgang 2004 sprudlede af 
spilleglæde og gav tilskuerne noget at 
varme sig på i det isnende frostvejr, da 
de vandt 3-1 over Dragør BK og 2-0 over 
B93.

Mange fodboldhilsner
Trænerne Michael Riis og Niels 

Kjærgaard

Nyt fra Børne & Ungdomsafdelingen 
– et af klubbens flagskibe!

u
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Frisk forårssol skabte en frisk ramme for 
Østerbro’s gode kampe i Dragør.
Første kamp mod B93 endte 3-3. Men kam-
pen startede med, at ØIF hurtigt var bagud 
0-2. Så trådte ØIF i karakter og scorede de 
næste 3 mål. B93 scorede det sidste mål 

kort før slutfløjt.
Kampen mod Dragør BK endte 0-0, men 
Østerbro vadede i mange gode chancer.
ØIF vandt sidste kamp mod B1908 med 2-0.

Michael

’Det er ikke størrelsen, 
men gørelsen der tæller …’
Børne & Ungdomsafdelingen er vokset 
i den seneste tid. Og det er ikke fordi 
at det er et mål i sig selv, at blive store, 
men mere et udtryk for at vi prøver at 
imødekomme den store efterspørgsel 
for fodbold i fælledparken hos Østerbro 
IF, som der har været. Det er nemlig 
mere et spørgsmål om at jagte den gode 
oplevelse – når alting går op i en højere 
enhed – end at være størst, der er det 
primære mål. 
Derfor prøver vi at balancere indmeldelse 
af medlemmer med antal af trænere. 
Eller voksne der vil gøre en ekstra ind-
sats for vores børn og unge i klubben. 
For det skal ingen hemmelighed være at 
vi mangler voksne til at hjælpe med at 
dygtiggøre vores talenter. Som træner, 
til at stå for den ugentlige træning; som 
holdleder, til at samle hold til kamp og 

holde styr på spillerne i årgangen; som 
materialemand, til at holde styr på alle 
materialerne; som kampkoordinator, til 
at holde styr på kamp og træningstider; 
som turleder, til at holde styr på ture og 
stævner; ja der er sikkert mange flere 
opgaver der venter på at blive løst. 
’Men jeg synes da at det går meget godt!’ 
kan du måske tænke. Det gør det også, 
men kun som følge af at der er få som 
løser mange opgaver og det er der vi kan 
bruge din hjælp. For hvis vi er mange til 
at løfte i flok, får vi alle sammen en nem-
mere og bedre oplevelse ud af at spille 
fodbold i Østerbro IF. 
Vi spiller nemlig ikke ’bare’ fodbold 
i vores klub. Med udgangspunkt i 
DBU’s ’Holdninger & Handlinger’, samt 
’Aldersrelateret træning’, vil vi sørge for 
at udvikling sker for alle, i et trygt og rart 
træningsmiljø. 
At så mange som muligt, så længe som 

muligt, får adgang til et miljø der frem-
mer deres udvikling. Det være sig de 
små nybegyndere, som kommer første 
gang med deres mor eller far i hånden, 
lettere betuttet over alt det nye der sker 
- over de mere ’erfarne’ spillere, som ud 
over at spille i skolen, i fritiden, drøm-
mer om fodbold, også kommer til hver 
træning og kamp der måtte udbydes - til 
de ældste unge, som allerede har kys-
set første gang og nu er på vej ind i 
de voksnes rækker, men stadig har en 
passion for fodbold. Vi vil gerne rumme 
dem alle sammen i Østerbro IF. Det ville 
være en fornøjelse at sidde at se TV en 
dag og sige: ’Ham/hende der, han/hun 

har spillet i Østerbro IF. Prøv at se nogle 
driblinger, sikken en aflevering og han/
hun udviser FairPlay. Han/hun har vel 
nok fået en god fodbold opdragelse’. 
Det kunne være flot! Som det ypperste. 
Men også bare på et af klubbens mange 
seniorhold. Eller som træner, leder, ja 
tanken vil ingen ende tage. 
Men det kræver ekstra hjælp – måske 
fra dig – stor eller lille, alt har interesse. 
Med håbet om en god sæson med 
mange dejlige oplevelser.
På Børne & UngdomsUdvalgets vegne

Kim

På den store oprydningsdag den 12. januar 
blev der også hygget …

Frisk forårssol Michael Riis' drenge

u



BESTYRELSE 2013

Formand: Linda Sørensen 
privat: 3539 1929
mobil: 2484 0488 
e-mail: helist99@gmail.com  

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.: Torben Friberg 
privat: 3675 8965, mobil: 4198 8965
e-mail: tfr@city.dk

Best. suppl.: Janus Gjøe 
mobil: 4094 2510 
e-mail: zarkovzzz@hotmail.com

Best. suppl.: Henrik Andersen 
privat: 3539 1929
mobil: 2345 0443
e-mail: helist99@gmail.com

SENIORAFDELINGEN 2013
 
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 20):
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

Kontaktinformationer • Østerbro Idræts-Forening
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Den årlige generalforsamling i Old Boys 
foreningen blev i år afholdt mandag den 
11. februar 2013 kl.19.00 i klubbens 
lokaler. Der mødte 19 op inkl. bestyrel-
sesmedlemmer og revisorer.
Som dirigent blev Leo Jakobsen valgt, og 
han kunne konstatere, at forsamlingen 
var lovligt indkaldt, og han gav derefter 
ordet til Frank Kristoffersen, som frem-
lagde formandens beretning, og denne 
blev herefter vedtaget af forsamlingen.
Per Reitelseder præsenterede derefter 
årsregnskabet for 2012, og dette blev 
ligeledes vedtaget af forsamlingen. 
Der skulle herefter vælges ny bestyrelse 
for 2013, og Frank Kristoffersen blev 
genvalgt til formandsposten.
Da Per Reitelseder ønskede at udtræde 
af bestyrelsen, skulle der vælges ny kas-
serer. Stig M. Andersen blev valgt og er 

dermed foreningens nye kasserer.
Steffen Søberg ønskede ligeledes at 
udtræde af bestyrelsen, og da såvel Carl, 
Frank W. som Finn genopstillede til valg, 
blev den endelige sammensætning af 
den nye bestyrelse som følger:

Frank Kristoffersen  . . . . . . . .Formand
Stig M. Andersen . . . . . . . . . .Kasserer
Carl Aasager
Frank Wonsyld
Finn Hansen

Keld Justesen og Jan Brinch Nissen blev 
genvalgt som revisorer.

Efter en lille times tid blev generalfor-
samlingen herefter lukket, og foreningen 
var vanen tro vært for en genstand til de 
fremmødte medlemmer.

Referat fra Østerbro Old Boys generalfrsamling 2013

17

Per Reitelseder forlader kassererposten og overlader stafetten til Stig Andersen
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Ungdomsafdelingen 2013

U5 Dr. 3M (08) U6 Dr. 3M (07) U7 Dr. 
3M (06): 
Kim Sindahl, mobil: 2876 4577

U8 Dr. 5M (05): 
Torsten Møller, mobil: 6116 4694 
Kristian Fischer, mobil: 4099 4654
 
U9 Dr. 5M (04): 
Michael Riis, mobil: 4263 4783
Niels Kjærgaard, mobil: 2838 4086

U10 Dr. 5M (03): 
Bettina Rindom , mobil: 2843 5377

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
Claus Stig Nielsen, mobil: 2811 2301

U13 Dr. 7M, 9M (00): 
Mladen Cipek Jørgensen, 
mobil: 2276 8158
Janne Sørensen, mobil: 2845 8609

U14 Dr. 9M (99): 
Jesper Mathiesen, mobil: 4090 8580  
Janus Gjøe, mobil: 4094 2510
Jens Willars Jensen, mobil: 2468 1069

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 Lillelund, mobil: 2076 9084

Materialer: 
Janus Gjøe, mobil: 4094 2510

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

Ansvarshavende redaktør: 
Frank Kristoffersen

Klubbens sponsorer 
2013

AMAGER SPORT
STADIUM SPORT

SUPER BEST • Østerfælled Torv
NORDLYS CAFÉ OG SPISEHUS

HK København

Støt sponsorerne
 - de støtter os!

Serie 3 (pulje 11):
Niels Vang Madsen
mobil: 2231 4268
e-mail: nielsvang.madsen@gmail.com

Adam Norup
mobil: 2075 0103
e-mail: adam.norup@gmail.com

Serie 3 (pulje 9):
Jens Marius Bjerre-Petersen
mobil: 2855 8588
e-mail: jens.marius.bp@gmail.com

Serie 4 (pulje 13):
Thue Thalund Nielsen
mobil: 5050 5015
e-mail: thue.thalund@yahoo.com

Serie 4 (pulje 15):
Jonas Nielsen
mobil: 2613 6580
e-mail: jon_0902@hotmail.dk

Serie 5 (pulje 21):
Malte Sommerand 
mobil: 6169 2212
e-mail: m.sommerand@gmail.com

7M Herre 2 (pulje 153):
Oliver Hvidt
mobil: 2876 9184
e-mail: oliver_hvidt@hotmail.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

7M Herre 3 (pulje 162):

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

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

3. Holdet Kvinder (serie 2, pulje 2A):
Sven Sillassen
mobil: 4014 1400
e-mail: svensilassen@hotmail.com

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

7M Old Boys (mester):
Kasper Mortensen
mobil: 2546 8760
e-mail: striegler@dbmail.dk

Super 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: helist99@gmail.com


