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Servicekontrakt mellem:
Bentsen VVS ApS

&
xxxxxxxx

Vi har i Bentsen VVS, udviklet en serviceaftale for større og mindre ejen-
domme, som forpligter Bentsen VVS til, at varetage alt service og vedligehol-
delse på VVS installationer i ejendommen. 

Pris pr. år kr. 5.000,- ekskl. moms

Serviceaftalen indeholder pr. år:
• 12 stk. servicebesøg i varmecentral med aflæsning og gennemgang 
 af manometre og termometre samt evt. efterpåfyldning 
 af vand på varmeanlæg.
• Udfyldelse af servicerapport på stedet, herunder vurdering om tallene i 
 servicerapporten er som de bør være.
• Motionering af alle ventiler i varmecentralen 2 gange om året
• Udslamning af varmtvandsbeholder
• Udfyldelse af logbog ved evt. ændringer på varmeanlægget
• Indstilling af varmeanlæg for sommer og vinterregulering

Med en servicekontrakt fra Bentsen VVS er De prioritetskunde, hvilket bevirker:
• Ved akutte opstået skader, har vores faste ejendomme meget høj prioritet, 
 - også udenfor normal arbejdstid. Bentsen VVS har døgnservice for vores  
 faste ejendomme med servicekontrakt.
• Vi skaber gerne kontakt til seriøse håndværkere som vi selv kan stå inde for.
• Vi tilknytter en fast medarbejder til ejendommen, således at det hovedsagelig 
 vil være den samme person der kommer hver gang, 
 og dermed er kendt med Jeres varmeanlæg. 

Underskrift: Bentsen VVS ApS             Underskrift: for ejendomme
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Tingenes tilstand, 
set fra cheftrænerens stol:
 Første halvsæson er spil-
let færdig. 13 kampe har 
givet et udbytte på 15 

point, hvilket rækker til en placering som 
nr.8. Vi har hentet 13 point i kampe mod 
klubber i vores lokalområde, og specielt sej-
rene over HB og Viktoria, er noget vi glæder 
os over. 
Fokus på træningsbanen og i kampene har 
været ganske tydeligt for alle; nemlig den 
fysiske del af spillet. Truppen har igennem 
hårdt arbejde, bragt sig i en situation, hvor 
det ikke er pga. manglende form at vi taber 
nogle kampe. Truppen har haft 3 fysiske 
tests, og har overrasket alle gange med fine 
resultater. Der har også været stort fokus på 
hvordan vi forholder os når vores modstan-
der har bolden, en disiplin vi til stadighed 
skal arbejde videre på at blive bedre til. Et 
område vi ikke har brugt meget tid på, er 
hvad stiller vi igrunden op med bolden når 
vi har den selv. Det har været meget op til 
vores offensive spillere at finde på løsninger 
selv, når først vi kom i nærheden af mod-
standernes mål, og der ligger et kæmpe 
udviklingspotientiale. Og klart et område 
som vi skal arbejde mere med, hvis vi skal 
endnu højere op i tabellen - og det skal vi. 
Mentalt har jeg prøvet at påvirke alle 
omkring mig til at vise vinderindstilling i alle 
sammenhænge. Også på det område syntes 
jeg at en del af spillerne har flyttet sig i en 
positiv retning. Mentalt handler det meget 
om at være tilstede i nuet, og være bevist 
om at alle har et ansvar for opgaven, og at 
alle kan gøre en forskel, både for spilleren 
selv, men også for holdet, og i sidste ende 
for klubben. Vi taler i truppen en del om at 

stille krav til hinanden og at det er okay at 
have forventninger til, at sidemanden løf-
ter sin del af opgaven. Det som alle, både 
omkring og på holdet, men også i klubben, 
skal være klar over, er at det tager tid at 
ændre gamle vaner, metoder og måden at 
tænke på. Men hvis alle i klubben bare en 
gang imellem spurgte sig selv: Hvad kan 
jeg gøre for klubben ? Hvad kan jeg gøre 
for fællesskabet ? i stedet for ofte at spørge 
Hvad klubben kan tilbyde mig. Ja så tror 
jeg på at foreninger som vores har en spæn-
dende fremtid. 
Vinterperioden i A-truppen skal bruges til 
at vedligeholde. Det gør vi igennem flere 
forskellige aktiviteter, hvor det er frivilligt at 
deltage, men alle vil i starten af februar igen 
bliver testet, og alle kender kravene allerede 
nu. Håbet er at vi fra starten af februar kan 
bruge hovedparten af træningstiden på at 
udbygge vores spillestil, og ikke have hoved-
fokus på julefede maver og lignende.
Jeg syntes vi er nået et godt stykke hen af 
den vej vi gerne vil; men der er langt endnu 
tilbage til tidligere tiders flotte placeringer. 
Men med hårdt arbejde og den rette indstil-
ling kan vi nå ekstremt langt, og jo flere vi 
er, der hver dag møder op med en positiv 
holdning og vilje til forandring - des hurti-
gere når vi vores mål.
Tak til JusteJunior og Anders for at træde til 
da truppen havde behov for hjælp. 
Tak for et super første halvår, jeg er virkelig 
stolt over at have fået muligheden for at lære 
en masse spændende mennesker rundt i 
ØIFland at kende.
 

Allan Timm / Cheftræner 
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Holsteinsgade 1 • 2100 København Ø
Telefon 35 26 53 21

Åben 8:00 - 02:00
- en sidegadegevinst

Kampdragt
Køb personlig kampdragt gennem klubben

Nu kan du købe din egen personlige kampdragt, (trøje, bukser og strømper) 
med klubbens logo på brystet og eget valg af nummer og navn på ryggen.
Klubbens Ungdomsudvalg har forhandlet sig frem til en favorabel pris hos 

en sportsforhandler, således at du kan erhverve dig denne flotte kampdragt. 
Se dragten udstillet i klubbens lokaler på P H Lings Alle 

og få bestillingsformularen samme sted.

Med sportslig hilsen Ungdomsudvalget

OBS! Deadline til næste klubblad:

22. marts 2012

Onsdag den 7. marts 2010 kl. 19.30 indkaldes til generalforsamling 
i klubbens lokaler Øster Allé 62, 2100 København Ø

Dagsorden for generalforsamlingen:
Punkt 1:  Valg af dirigent.
Punkt 2:  Beretning om Østerbro IF´s virksomhed i det forløbne år, 
  samt fremtidig virke og budget.
Punkt 3:  Det reviderede Årsregnskab fremlægges til godkendelse.
Punkt 4:  Indkomne forslag.
Punkt 5:   Valg:a) Næstformand for 2 år
  b) Kasserer for 2 år
  c) 2 bestyrelsesmedlemmer  for 2 år
  d) 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
  e) 2 kritiske revisorer for 1 år
  f) 1 kritisk revisorsuppleant for 1 år
Punkt 6:  Eventuelt.

Bestyrelsen

I lighed med sidste år vil vi servere et måltid mad kl. 18.00-19.00 til alle

Ordinær generalforsamling i 
Forældreforeningen i Østerbro IF

Onsdag den 22. februar 2012 kl. 19.00 indkaldes til generalforsamling 
i klubbens lokaler, Øster Allé 62, 2100 København Ø.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1) Valg af dirigent.
2) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3) Årsregnskab og budget fremlægges til godkendelse.
4) Fremlæggelse af initiativer for det kommende år.
5) Indkomne forslag.
6) Valg af bestyrelse, jf. §9.
7) Eventuelt.

Eventuelle forslag til punkt 5, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før 
generalforsamlingen.

Vel mødt! Bestyrelsen 

Østerbro Idræts Forenings generalforsamling
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F. LINCK
Alt glarmesterarbejde udføres

Indramning af billeder
Butiksruder
Termoruder

Blyindfattede ruder
Alu-rammer efter mål
Stort udvalg i plakater

STØT OLD BOYS FORENINGEN
OG STYRK KLUBBEN!

Siden 1. Oktober 1966 har Østerbro Old Boys Forening haft til formål 
- i samarbejde med ØIF - at bevare aktivt fodboldspil for ØIF'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 … 

Klik ind på hjemmesiden

www.osterbro-if.dk

Bl.a. kampprogram for alle klubbens hold

Vores gode ven og klubkammerat
Pedro - Peter W. Hansen
er gået bort i en alt for tidlig alder
kun 61 år gammel
 
Pedro er død på Diagonisestiftelsen Hospice - efter 
kort tids sygdom.
Pedro startede i ØB i en ung alder (10 år) og nåede at 
spille både på andetholdet og førsteholdet (i 20 min), 
og senere på OldBoys.
Uden at fornærme nogen, var Pedro jo ikke den bed-
ste fodboldspiller vi har haft, men til gengæld var han 
uden for banen uovertruffen, med sit gode humør og sine kvikke bemærkninger.
Pedro lagde tidligt støvlerne på hylden og helligede sig derefter i en lang årrække 
holdledergerningen, på OldBoys, Veteran og Superveteran, hvor han troligt mødte 
op lørdag efter lørdag, mange gange i bidende kulde. Derudover virkede Pedro i en 
periode både i OldBoys bestyrelsen og i ØB’s bestyrelse.

Pedro, tak for den tid vi har kendt dig - du bliver savnet!

Steffen Søberg

”Den sidste fra OL-Bronceholdet”

Pludselig dukker der en nekrolog op i avisen om at 
en af ØB´s store personligheder er gået bort. 
Jamen vi hedder jo Østerbro Idræts-Forening. Ja, men 
dette navn er fremkommet som en sammenslutning af 
Østerbros Boldklub og Ryvang F C.
ØB som blev grundlagt i 1894 har altid spillet på 
Fælleden. Op gennem 1930 blev klubben et tilholds-
sted for unge drenge/Skorper for en slags børnehjem 
for forældreløse drenge. En af dem var Carl Aage 
Præst. 
Carl Aages talent var uomtvisteligt og på et 1. divisi-
onshold som ØB´s fik han alle muligheder for at vise 
talentet. Som en hyper farlig venstre wing smed han 
bolden en til de andre i angrebet så de havde let ved at score.
Holdet vandt pokalturneringen og blev efterfølgende fotograferet. Billedet hænger i 
vort klublokale og kan ses hver dag. Carl Aage Præst scorede 300 mål i 250 kampe 
for ØB.  Hvem kan slå dette?
Sammen med Helge Bronee kom de med på det legendariske Ol-Hold der i 1948 
vandt bronze i London.

Æret være hans minde
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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

Vores kommende klubhus - næsten færdigt …
Børnefodboldens basis

Vi har i efteråret gennemført KBU’s 
turneringer med 21 ungdomshold, 
fordelt på 2 stk. 3-mandshold, 11 stk. 
5-mandshold, 5 stk. 7-mandshold og 3 
stk. 11-mandshold. Børne og ungdoms-
afdelingen er nu oppe på omkring 300 
medlemmer og udgør dermed halvde-
len af klubbens medlemsskare. Tilmed 
har vi registreret over 100 potentielle 
medlemmer på venteliste. Vi kunne 
sagtens oprette flere hold hvis der var 
flere trænere, ledere og faciliteter. Men 
vi må også konstatere at flere medlem-
mer betyder mere struktur, koordinering 
og planlægning. Heldigvis er Freddy 
landet i Ungdomsafdelingen efter aftjent 
værnepligt i Seniorafdelingen og det har 
givet en ekstra ressource med hensyn til 
teknisk træning til dem der har tid, lyst 
og lejlighed til det. 
For at imødekomme kravet om flere 
trænere arrangerede vi et DBU basis 
kursus, Børnefodbolden’s basis, i august 
måned for de forældre der måtte have 
lyst til at deltage. DBU stillede med 

en Instruktør og i løbet af 6 timer fik 
de omkring 10 deltagere både teori og 
praktik udi børnefodboldens mange 
facetter. 
Efter at udendørs sæsonen var slut 
afholdte vi et internt indestævne i 
Nørrebrohallen, som afslutning på uden-
dørs sæsonen. Her var spillerne delt op i 
grupper og der var aftalt internt opdeling 
i hold og puljer. Der blev gået til ’stålet’ 
og nogle spændende kampe blev afvik-
let over 3 timer. Mange forældre havde 
fulgt opfordringen fra os om at bage 
en kage til 3. halvleg og sammen med 
saftevand udgjorde det et tiltrængt ’kost-
tilskud’ efter stævnet. Tusind tak for alle 
kagerne. Alle deltagerne fik en medalje 
hver og for de yngste var det en stor og 
fantastisk oplevelse at få en medalje.
Inden Juleafslutning d. 20. december 
skal vi have delt indbydelse til Gistrup 
turen ud. Turen foregår i Kr. Himmelfarts 
ferien og er, kort fortalt, en ungdomstur 
til et stævne i Jylland, hvor vi spiller 
med i en turnering, sover i klasseloka-

ler, spiser fælles 
i hallen og har 
en masse socialt 
samvær på tværs 
af ungdomshol-
dene. En rigtig 
god tur hvor man 
lærer hinanden at 
kende.

På ungdoms-
udvalgets vegne

Kim

Sidste nyt fra Ungdomsafdelingen
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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  ..............................145 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

Årgang 1999
Jeg tror vi skal tilbage til vinteren 
2004/05 for at støde på årgang 99 første 
gang. Jeg husker endnu disse små håbe-
fulde drenge som så gerne ville spille 
fodbold. De havde som oftest stor lyst til 
at spille fodbold, måske i mindre grad at 
lære nye ting. Det meste af tiden foregik 
som leg, og når træneren (Jimmy) for-
søgte sig lidt mere avancerede øvelser 
gik det som regel som det nu må gå, 
når en flok 5 årige skal koordinere både 
egen krop og en fjendsk bold - dvs. min-
dre godt. Men vi havde det alle sammen 
sjovt.
I løbet af efteråret 2011 er nogle af 
drengene således i gang på syvende år 
med fodbold i ØIF regi. Det hele har 
med årene udviklet sig til pludseligt at 
blive meget mere alvorligt og for første 
gang har deri det forgangne efterår ble-
vet ført en reel turneringstabel for dren-
genes kampe. De efterhånden omtrent 
30 drenge udgør i dag ØIFs U13 trup, 
og er fordelt på to hold. Vi deltog med 
begge hold i efteråret i KBUs 7-mands-
hold turneringer. Det blev en stor succes 
resultatmæssigt for begge hold. Hold 1 
vandt turneringen overlegent og afgav 
kun 1 uafgjort i syv kampe. Mens hold 2 
delte førstepladsen med to andre hold, 
dog nåede de kun 5 kampe og turnerin-
gen blev en anelse præget af aflysninger 
til drengenes og forældrenes irritation.
Det mest opløftende ved kampene har 
ikke kun været at se drengenes glæde 
ved at vinde, men især for Klavs og jeg 
som trænere, at se at drengenes spil. 
Der er virkelig sket en del over det 
seneste års tid. Drengenes forståelse af 
placeringer og deres spilintelligens har 

taget et stort spring. Om det så skyldes 
at drengene er modnedes eller om det 
faktum at træningen officielt er øget til 
2 ugentlige pas er ikke til at skelne fra 
hinanden. Jeg håber at udviklingen fort-
sætter og at børnene beholder glæden 
ved at komme til træning og deltage i 
kampene.
Dette efterår har været præget af afgang 
og tilgang i lidt højere grad end sædvan-
ligt. Vi har mistet en del drenge til B93, 
men modsat fået tilgang fra Skjold. Den 
mest sørgmodige afgang har dog været 
at Klavs holder efter 5 år med os. Dette 
skyldes primært at Klavs� søn Calle har 
forladt klubben for at forfølge sin drøm 
om at blive den nye Rolf Sørensen. Jeg 
takker Klavs for en kæmpe indsats ud 
over det sædvanlige, og jeg håber at 
Calle får nogle nye gode oplevelser med 
cykelsporten. Op i gear!
Ellers vil jeg blot benytte lejligheden til 
at takke for lån af jeres drenge og især 
for endnu en mindeværdig tur til Gistrup 
stævnet i starten af juni. Jeg kan kun 
anbefale at man tilmelder børnene til 
denne tur. Ikke kun for fodboldoplevel-
sen, men især for de sociale oplevelser 
børnene får på turen. De lærer hinan-
den bedre at kende, de lærer de andre 
årgange bedre at kende, og de får lidt 
bedre indsigt i trænere og lederes facon 
og væremåde, og så var der vist også 
lige nogle piger fra Hjørring, som ikke 
var helt uinteressante 

God jul og godt nytår herfra og tak for 
en stor sæson med masser af gode ople-
velser.

Jesper
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Årgang 2001
Hej allesamen. Vi årgang 2001 har 
været til turnering  i Holland, vi blev 
nummer 4 til og hentede medaljer 
med hjem. Følgene drenge var med ... 
Allan.. Ali.. Frederik.. Filip.. Haci.. Ilya.. 
Johannes.. Jonas.. Mattheo..  Vi havde 
en formidabel tur,  drengene  spillede 
så godt  og fik en fortjent 4 plads ud af 
så mange hold. Det var kun  de 4 bed-
ste som fik medaljer og ja,  Østerbro 
IF  er på vinder tavlerne i Europa nu 
takket været de her drenge. Så i Zwolle 
i Holland  ved man hvem Østerbro IF 

er nu :)) det kan drengenes forældre 
og klubben være stolte over, efter min 
mening . Jeg  er Ihvertilfald personligt 
meget stolt over drengene. Så en stor ros 
til drengene de var ellevilde og glæder 
sig allerede til næste gang de skal afsted 
hvis det kan lade sig gøre igen .Jeg ved-
lægger nogle billeder fra turen som i 
kan se  ... Vi ses allesammen  

Mvh..Ecco, Østerbro IF, 
årg: 2001 (+45 28282814)

Årgang 2006's turnering den 21. september i Fælledparken, hvor HB var værter. ØIF stillede med 2 
hold og begge hold var topmotiverede og vandt de fleste kampe stort.
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Slutstillinger 2011
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Bedre fodbold – og sjovere
Med det formål at gøre børnefodbolden 
i Østerbro IF bedre og sjovere tilbydes 
alle børn fra og med U8 nu ekstra tek-
nisk træning via Østerbro IF’s Teknik-
skole. 
God teknik i fodbold handler for uerfar-
ne fodboldspillere i høj grad om at blive 
”Dus” med bolden og de mange mulig-
heder, hvormed man kan behandle den. 
Det handler om fodrulninger og jongle-
ring, som giver boldbeherskelse og en 
god fornemmelse for bolden. Det hand-
ler om driblinger, vendinger og finter, 
som er færdigheder, der gør én i stand 
til alene at bevare boldbesiddelse eller 
gennembryde et forsvar. Det handler om 
afleveringer og boldmodtagelse, som 
også gør én i stand til at bevare boldbe-
siddelse eller gennembryde et forsvar og 
endelig, som kronen på værket, handler 
det om afslutninger – om at lave mål.
Den tekniske træning i Østerbro IF’s 
Teknik-skole er inspireret af de nyeste     
Coerver træningsprincipper. Coerver 
træning, opkaldt af den navnkundige 
hollandske fodboldtræner, Wim Coerver, 
er en træningsmetode som benyttes 
overalt i verden på højeste niveau - 
f.eks. på det tyske landshold og i stor-
klubber som Valencia, Milan, Bayern 
München og Arsenal.
Østerbro IF’s Teknikskole vokser uge for 
uge. Omkring 40 drenge i alderen syv 
til tolv år ses hver fredag eller lørdag 
tage de vanskelige og sjove udfordringer 
op og øve sig ved at efterligne de store 
mestres kundskaber. 
Vi begyndte i september, hvor vi arbej-
dede med de tekniske færdigheder, der 

sikrer at man altid kan holde på bolden 
uden at miste den mand mod mand - 
ved at dække den med kroppen og fore-
tage vendinger med indersiden, fodsålen 
og ydersiden af foden.
For tiden arbejder vi med driblinger 
og finter, så vi til enhver tid tør tage 
en udfordring og forsøge at afdrible en 
modstander. Vi har indtil videre arbejdet 
med Kropsfinten, Husmandsfinten og 
Laudrup-finten. 

Kropsfinten:
Man dribler mod modstanderen. Inden 
denne sætter tackling ind, lader man 
som om man med indersiden af den 
ene fod vil drible uden om modstan-
deren. Man skifter imidlertid kraftigt 
retning og dribler i stedet med ydersi-
den af foden den anden vej uden om 
modstanderen. http://www.youtube.com/
watch?v=XEir3CqZDBQ

Husmandsfinten: 
Man dribler direkte mod modstanderen. 
Inden denne sætter tackling ind, lader 
man som om man med ydersiden af 
den ene fod vil drible uden om mod-
standeren. Man undlader imidlertid at 
røre bolden ved at føre foden bagom, 
henover eller foran bolden, hvorefter 
man med den modsatte fods yderside 
dribler den anden vej om modstanderen 
efterfulgt af en acceleration. http://www.
youtube.com/watch?v=bcKp8aZJMos&fea
ture=related

Laudrup-finten: 
Man dribler mod modstanders ene ben. 
Lige idet han sætter tackling ind, spiler 

man hurtigt fra den ene inderside af 
foden til den anden og accelererer væk; 
eventuelt ind bag ham.  http://www.you-
tube.com/watch?v=KcwDQ6qcDJc&featu
re=related

Østerbro IF’s Teknikskole foregår på 
kunstgræsbanen i Fælledparken. Om 
fredagen deltager spillerne fra U8, U9 

og U 13. Om lørdagen spillerne fra 
U10, U11 og U12. Undertegnede står 
for træningen, med assistance fra træ-
nere, spillere og forældre. Ingen behøver 
tilmelde sig. Man dukker bare op ud fra 
planen, som bl.a. kan ses på klubbens 
hjemmeside.

Freddy Lillelund

Teknikskole

Sidste nyt fra Veteranerne
Efteråret startede d. 23. juni med indkal-
delse til træningslejr. Efter en del mail 
korrespondance frem og tilbage om golf, 
midtvejskrise, øllejr, natarbejde, Carl 
Nielsen, Dansk Bandagist Forbunds lands-
møde, endte vi på transfer markedet og 
købte 2 nye spillere, Morten fra Sorø og 
Bo fra Tanzania. Så betød det mindre at 
vores træningslejr blev aflyst. 
Således væbnet til tænderne var vi klar 
til første kamp mod – Oversidder. Den 
næste kamp blev flyttet, hvilket bragte os 
hen imod slutningen af august førend at 
vi kom i kamp. Den foregik på fælleden 
mellem festtelte, DHL løbere og grillbak-
ker. 
Det første point var i hus og flere tætte 
kampe fulgte gennem september, bl.a. 
klubbens nedlukningsfest. Her indtog 
Veteranerne en central position, nær 
baren, og sludren gik højt omkring bor-
det. Det kom frem at Schacke aldrig var 
med til kamp og træning. Hvor var han 
så henne alle de gange han gik ud af 
døren med tasken i hånden, ville hans 
kone gerne vide. Sikken en røverhistorie. 
Det blev en rigtig god fest med dejlig live 
musik. Efter en svingom med op til flere 
fadbamser, kørte Veterantoget i remise. 

Tilbage til fodbolden. Den eneste fynbo 
der viste striberne i efteråret var nyind-
købet Bo. Gazellen fra Tanzania’s sletter 
løb solen sort, den ene dag maraton, 
den næste dag veteranbold. Godt aktiv 
igennem efteråret, et efterår der som 
de foregående år, gav problemer med 
at stille hold. Tony holdleder kæmpede 
en brav kamp for at stille 11 mand. 
Sidst mod Dragør hvor et mytteri var 
under opsejling fredag aften på mailen. 
Unavngivne veteraner var ved at give op 
da opbakningen til kampen lørdag for-
middag var under middel, men her viste 
fighteren Tony sig fra sin bedste side, fik 
rejst et hold der kom så og sejrede over 
de måbende favoritter fra Dragør. Sikken 
en festlig dag. 
Det skulle følges op. Nu skulle vi træne 
for at komme i bedre form. Torsdag kl. 
18.00 stod 9 veteraner klar til træning. 
En ny æra skulle starte. Vi venter stadig 
på næste træningspas. 
Sidste kamp er altid et tilløbsstykke 
fordi festudvalget ligger sig i selen for 
at forberede en 3. halvleg ud over det 
sædvanlige. Da vi havde sendt vores 
smørrebrødsjomfru i Parken til White 
Sensation, måtte vi have mad udefra. A
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FOTOS EFTERLYSES!
Vi modtager meget gerne div. fotos fra 
kampe og andre begivenheder i klubben 
- ikke mindst fra ungdomsafdelingen.
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 Kristoffersen
fkg@mail.dk

Det blev smørrebrød fra – Ølstykke. 
Med quiz, bordtennis, bordfodbold 
gik det over stok og sten hele lørdagen 
afsluttende med pizza. Vi fik vendt 
verdenssituationen – på veteranniveau 
og blev enige om at tage en sæson 
mere. Færingen tog sig en tænkepause, 
mens Bo prøvede med et wakeUp call. 
Magnus blev årets kegle og holdleder, 

centerØlhenter, depotbestyrere, vaske-
mand blev alle hyldet med en gave. 
Vi slog Oversidder alle 3 gange, hvilket 
til sidst gav en sjette plads. Nu er der 
kun Villy Larsen Cup og Gløgg aften til-
bage at vinde. Vi ses til næste træning!

Med sportslig hilsen 
udtagelseskomiteen

Store Flyttedag

Flytning til det nye klubhus. Schacke kom med en stor container, og så gik det i rasende fart 
med masser af frivillige. Pænt hus i øvrigt …
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Lørdag d. 26 Nov. 2011, afholdt vi årets 
Willy Larsen Cup. Det blev samtidigt en 
afsked med de gamle lokaler (i skurvog-
nen), da det var det sidste arrangement. 
Og lad os med det samme afsløre, det 
blev en kæmpe succes.
Der var tilmeldt 10 hold til turneringen 
og 72 spisende til det efterfølgende 
arrangement - så der var fyldt helt op.

Holdene var delt i 2 puljer med 5 i hver, 
med følgende handicap-mål.

Pulje 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mål
I holdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
III Holdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
ØIF Veteranhold . . . . . . . . . . . . . . . 2
Rejseholdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Lederholdet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Pulje 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mål
ØIF Grand Super Masters . . . . . . . . 8
HB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1. Damehold  . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2. Damehold  . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Fjelstrup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Vinderen af hver pulje mødtes så i fina-
len - og nr. 2 i hver pulje mødtes om 
tredje/fjerdepladsen.

Og finalen kom til at stå mellem 
Lederholdet og  1. Damehold, og 3 – 
4 pladsen stod mellem HB og ØIF’s 
Veteranhold.
Resultat af Willy Larsen Cuppen 2011 
blev:
1. Lederholdet
2. 1. Damehold
3. HB
4. ØIF Veteranhold

Efter turneringen var der spisning og 
præmieoverrækkelse, samt den obliga-
toriske billardturnering, der blev vundet 
af Franco og Per Motor.  Og resten af 
dagen var reserveret til ren hygge.
Det blev henad midnat inden de sidste 
sagde stop, og med morgenmad fra 
08.30, med små skarpe til, var det efter-
hånden blevet til en lang dag. 

Alt i alt kan vi se tilbage på en hyggelig 
og vellykket dag, hvor alt foregik i god 
ro og orden, og hvor vi samtidigt fik 
taget en værdig afsked med de gamle 
lokaler.

Willy Larsen Cup 
og afsked med de gamle klublokaler

Lederholdet

1. Damehold A



22

Runde fødselsdage i 2012

Klubbens sponsorer 2012
Amager Sport

Select Sport A/S                        
                
Super Best
Østerfælled Torv

FA Sport 
Vigerslev Alle 124 
2500  Valby 
3646 2210

Nordlys Café og Spisehus

Støt sponsorerne
 - de støtter os !

Futsalholdet - Konger på Fælleden - efter futsalsejr over HB med 3-2

Der blev spist, drukket, spillet billard, frosset, talt penge op og så det vi kom for, spillet fodbold



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  

Bestyrelsesmedlem: Leo Jakobsen 
privat: 3819 0649 mobil: 2624 0649 
arbejde: 33173058 
e-mail: leo.jakobsen@buf.kk.dk  

Bestyrelsesmedlem: Jannie Russ 
privat: 3538 5487, mobil: 2178 2022 
arbejde: 3585 8365 
e-mail: jannie.russ@buf.kk.dk privat 
e-mail: hjruss@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem: Jan Vig Nielsen 
mobil: 3029 3885 
e-mail: janvign@hotmail.com  

Bestyrelsesmedlem: Brian Glenn Hansen 
mobil: 2849 1932 
e-mail: brglha@msn.com  

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

Bestyrelsessuppleant: Henrik Andersen 
privat: 3539 1929, mobil: 2345 0443  
e-mail: ha@klee.dk  

Bestyrelsessuppleant: Torben Friberg 
privat: 3675 8965, mobil: 4198 8965
e-mail: dsl160524@vip.cypercity.dk

ØSTERBRO IF`S  BESTYRELSE  2012 UNGDOMSAFDELINGEN  2012
U5 Dr: 3M (07), U6 Dr. 3M (06), 
U7 Dr. 3M (05), U8 Dr. 5M (04): 
Kim Sindahl. Mobil: 2876 4577
e-mail: kim.sindahl@gmail.com

U9 Dr. 5M (03): Bettina Rindom
mobil: 2843 5377
e-mail: bets@kabelnettet.dk

Ummar Lee RafiQ. Mobil: 4095 9347
e-mail: osterbro@osterbro-if.dk
 
U10 Dr. 5M (02): Ralph Mcewan
mobil: 2625 4001
e-mail: ralfmc@live.dk

Tom Hansen. Mobil: 2064 4948
e-mail: tom10hansen@hotmail.com

Kasper Andersen. Mobil: 2675 2293
e-mail: osterbro@osterbro-if.dk

Jakob Crone. Mobil: 3031 2029
e-mail: osterbro@osterbro-if.dk

U11 Dr. 5M (01): Ecevit Camur
mobil: 2828 2814
e-mail: ali.dine@yahoo.dk

Janus Gjøe. Mobil: 4094 2510
e-mail: osterbro@osterbro-if.dk

U12 Dr. 7M (00): Bjarke Røder
mobil: 2420 1017
e-mail: blroder@gmail.com

Mladen Cipek Jørgensen
e-mail: osterbro@osterbro-if.dk

Henrik Funch Hansen
Mobil: 2830 5021
e-mail: osterbro@osterbro-if.dk

Solveig Svensson. Mobil: 2615 3153
e-mail: solveigsvensson@live.dk

Gunhild Røder. Privat: 3920 6283
e-mail: begun@webspeed.dk

Helle Funch Hansen. Mobil: 2830 5021
e-mail: osterbro@osterbro-if.dk

U13 Dr. 7M (99): Jesper Mathiesen
mobil: 4090 8580
e-mail: jma140267@gmail.com

Klaus Bastrup. Mobil: 2715 0217
e-mail: bastup.madsen@it.dk

U14 Dr. 11M (98): Carsten Pedersen
mobil: 2232 2483
e-mail: ncp1954@hotmail.com

U15 Dr. 11M (97): Keld Justesen
privat: 3887 7973
e-mail: pijust@webspeed.dk

U18 Dr. 11M (94): Nis Petersen
mobil: 2984 7177
e-mail: petersen_nis@hotmail.com

U19 Dr. 11M (93): Nis Petersen
mobil: 2984 7117
e-mail: osterbro@osterbro-if.dk

Ungdomsformand: Kim Sindahl
mobil: 2876 4577
e-mail: kim.sindahl@gmail.com

Materialer: Carsten Pedersen
mobil: 2023 1954
e-mail: ncp1954@hotmail.com

FORÆLDREFORENINGEN 2012
Bestyrelsesmedlemmer:
Linda Sørensen
privat: 3539 1929
mobil: 2484 0488
e-mail: helist@tiscali.dk

Jeanette Bech
privat: 3539 0767
mobil: 2690 5267
e-mail: jb_p@mperin.dk

Leo Jakobsen
privat: 3819 0649, mobil: 2624 0649
arbejde: 3317 3058
e-mail: leo.jakobsen@buf.kk.dk

Bestyrelsessuppleant:
Bente Thomsen
Mobil: 2216 9091
e-mail: belotexa@yahoo.dk

24
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OLD BOYS FORENINGEN 2012          
Formand: Frank Kristoffersen
privat: 3630 6982
mobil: 2442 1188
e-mail: fkg@mail.dk      

Kasserer: Per Reitelseder 
privat: 3920 8048
e-mail: reitelseder@webspeed.dk      

Bestyrelsesmedlem: Carl Aasager  
privat: 3967 2009

Bestyrelsesmedlem: Steffen Søberg  
mobil: 2126 1698
e-mail:sts@paranova.dk    

SENIORAFDELINGEN 2012
1. & 2. Holdet:  
(serie 1, pulje 2 og serie 4, pulje 16)
Cheftræner: Allan Timm
mobil: 2766 3563
e-mail: allan-timm@jubii.dk

3. Holdet (serie 4, pulje 14): 
Gert Jedig
mobil: 2278 7747
e-mail: urbanjedig@gmail.com

Khalid Sehested
privat: 3526 3503
e-mail: khalid.sehested@get2net.dk

4. Holdet (serie 3, pulje 11): 
Philip Nordstrand
mobil: 2681 0776
e-mail: nord86@hotmail.com

5. Holdet (serie 4, pulje 15):
patrick Slansky
mobil: 6020 4119
e-mail: patrick.slansky@hilton.com

7M Herre 1 (pulje 151): 
Casper søgaard-Hansen
mobil: 3116 2154
e-mail: caspershansen@msn.com

7M Herre 3 (pulje 157): 
Emil Birkving Ulrichsen
mobil: 4072 1107
e-mail: ebu@ruc.dk

1. Holdet kvinde (serie 1): 
Thomas Jakobsen
mobil: 2674 0649
e-mail: mail@osterbro-ifkvinder.dk

7M Kvinde 1 (pulje 162): 
Thomas Jakobsen
mobil: 2674 0649
e-mail: mail@osterbro-ifkvinder.dk

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

Veteran 2:
Thomas Laurenborg
mobil: 2671 3353
e-mail: t.laurenborg@gmail.com

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

Jan Brinch Nissen
privat: 3819 6721, mobil: 2845 9540
e-mail: nissepost@mail.dk

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

Fælleden: (klubhus/vask)
Lars Kyvsgaard
privat: 3258 7155, mobil: 2281 8313 
e-mail: kyv@live.dk

Kontingent: Leo Jakobsen
privat: 3819 0649, mobil: 2624 0649 
arbejde: 3317 3058
e-mail: leo.jakobsen@buf.kk.dk
 
Poul Klarskov Andersen
privat: 3961 4084, mobil: 2141 2118 
e-mail: pklarskov@mail.dk
 
Udsalg: Jannie Russ
privat: 3538 5487, mobil: 2178 2022 
arbejde: 3585 8365
e-mail: jannie.russ@buf.kk.dk
privat e-mail: hjruss@hotmail.com
 
Materialer: Linda Sørensen
privat: 3539 1929, mobil: 2484 0488 
e-mail: helist@tiscali.dk
 
Bane/kampfordeler: Hans-Otto Hein 
privat: 3258 1182
e-mail: hoh@kabelmail.dk

 
Poul Klarskov Andersen
privat: 3961 4084, mobil: 2141 2118 
e-mail: pklarskov@mail.dk
 
Østerbro-Bladet: 
Frank Kristoffersen
privat: 3630 6982, mobil: 2442 1188 
e-mail: fkg@mail.dk
 
Webmaster: Jan Vig Nielsen
mobil: 3029 3885
e-mail: janvign@hotmail.com

KLUBADMINISTRATION 2012


