
Tillykke til vorea smukke Dame 1. hold, der fra næste sæson er rykket op i KS!

Storsejr til Østerbro IF, 04. 
BK Rødovre fik slemme stryg, da ØIF vandt 8-1. 
Det er holdets største sejr nogensinde! På billedet ses fra venstre bagest: Michael (træner), Fabio, Hakeem. 
I midten: Nader, Mathias, Anders og Bertil. Nederst: Sofus.

Boldhilsner fra Michael

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

Øster Allé 62 • 2100 København Ø
Telefon: 35 26 15 20 • e-mail: osterbro@osterbro-if.dk
Hjemmeside: www.osterbro-if.dk

August 2013  • 15. årgang



God gammeldawsdansk frokost
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Fra Redaktionen

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

Der er nu gået 3 måneder siden jeg 
skrev disse ord. Lige nu er det 27 grader 
varmt udenfor med en strålende sol, som 
mange flygter fra fordi vi nord boere ikke 
kan klare mere sol. Der er altid noget at 
klage over.

Forårsturneringen er forbi og der er ikke 
så meget at klage over. Der er mere at 
glæde sig over.

I seniorafdelingen for på herresiden fik vi 
to turneringsvindere.. På damesiden fik vi 
en turneringsvinder.
I ungdomsafdelingen fik vi også en turne-
ringsvinder.
Derudover var der andre flotte placerin-
ger til de øvrige hold.
Turneringsvinderne skal have et stort til-
lykke for resultatet. 
 
I det forrige medlemsblad skrev vi om 
de mange nye initiativer, der er i gang. 
Alle disse nye tiltag er blevet opfyldt. 
Vi må derfor stille os nogle nye mål for 
den kommende sæson vel mest på det 
sportslige område.

I ungdomsafdelingen kom U 14 holdet 
til Holland på Træningslejer. Holdet blev 
senere turneringsvinder. Her er fremti-
dens 1. holds spillere.

U 10 vandt en turnering i Tårnby i Nicklas 
Bendtners Velgørenheds Cup. Holdet var 
senere med ham i Parken til Landskamp.
Ca. 70 spiller var med til LKB Cup i 
Nordjylland. Andre hold har deltaget i 
weekend turneringer.

Ungdomsafdelingen har udgivet et skrift 
” Bedre Fodbold og sjovere” som er 
måsætningen for afdelingen.

Ungdomsafdelingen har afholdt den 
årlige fodboldskole i starten af juli med 
ca. 200 deltagere.

Motionsrummet er færdig indrettet og 
sammen med Saunaen flittigt benyttet. 
Har man problemer med bentøjet kan 
man købe sig til massage.

Der er startet fodbold Fitness op for kvin-
der der ikke spiller fodbold til daglig. Der 
vil være ca. 30 spillere når træningen 
starter op her til efteråret.
 
Skal vort S1 hold på herresiden til at 
spille med om oprykningen i den kom-
mende sæson.
Skal vort damehold i KS videre op eller 
tager man en puster i denne række.
Vi håber på mindst 4 rækkevindere når 
sæsonen slutter blandt alle vores hold …

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. november 2013

Endnu en sæson for A-truppen blev 
afsluttet i juni, og endnu en gang kunne 
vi på bundlinjen se en fremgang.
2.holdet fik vi rykket op i serie 2, og 
1.holdet fik 3 point mere end sæsonen 
før.
Årets spiller på 1.holdet blev målmand 
Anders Nielsen, og på 2.holdet fik Mads 
Bertram samme ære. 
Bedste kammerat i A-truppen blev 
Frederik Nielsen udnævnt til.
Vi har sagt farvel til træner Karsten 
Rasmussen, og det betyder at Daniel 
Jønsson bliver ny assistent omkring 1.hol-
det, og Lars Pedersen får eneansvar for 
2.holdet. Både Lars og Daniel er i gang 
med DBU›s træneruddannelse, og er nået 
et punkt hvor de er klar til mere ansvar 
og nye opgaver. 
Efterårets målsætning for 2.holdet, er 
naturligvis at forblive i rækken.

1.holdet derimod skal kigge lidt opad i 
tabellen. Det er min klare overbevisning 
at vi er ved at være klar til at gå efter en 
top 4 placering, efter de seneste 2 år at 
være havnet på 6.pladsen. Rækken har 
ikke nogle oplagte favoritter, og derfor 
spår jeg at det kan blive en række hvor 
alle slår alle, og dermed kan det blive 
med historisk få point, at en oprykning 
kan komme i hus. De sidste par år har vi 
gjort det okay mod top 3 holdene, men 
ikke taget alle point mod bundholdene; 
så det er først fremmest et spørgsmål 
om at vi skal være mere stabile. Jeg tror 
virkelig på at klubben›s flagskib er klar til 
at tage det længe ventede skridt op.
God efterårssæson til alle derude - håber 
at se massiv opbakning til vores hjem-
mekampe.

Allan Timm / Cheftræner

Fremgang, igen …
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Østerbro IF. Serie 1, Mænd 
Efterår 2013

Dag Dato Kl. Hjemmehold Udehold Spillested

Søn  18-08 11:45  KFB Østerbro IF  Kløvermarken
Tir  20-08  18:00  Østerbro IF  BK Hellas  Kunst, Fælledparken
Søn  25-08  11:45  Vigerslev BK Østerbro IF  Kunst, Valby IP, tribunen
Lør  31-08  13:00  Østerbro IF  Nørrebro United  Kunst, Fælledparken
Ons  04-09  18:00  BK Hekla  Østerbro IF  Hekla Park
Lør  14-09  13:00  Østerbro IF  IF Føroyar Kunst/Fælledparken
Lør  21-09  15:00  Sundby BK  Østerbro IF  Sundby, Kløvermarken
Lør  28-09  13:00  Østerbro IF  VLI  Kunst, Fælledparken
Fre  04-10  17:00  Husum BK  Østerbro IF  Husumparken
Lør  12-10  11:15  Østerbro IF BK Rødovre  Kunst, Fælledparken
Lør  19-10  13:00  Østerbro IF  BK Fix  Kunst, Fælledparken
Tor  31-10  20:00  CSC  Østerbro IF  Kunst Ny, Kløvermarken
Lør  09-11  13:00  Østerbro IF  Tårnby FF  Kunst, Fælledparken   

5-banden, der træner 1. og 2. hold
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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, Kvinder 
Efterår 2013

Dag  Dato  Kl.  Hjemmehold  Udehold  Spillested

Søn  18-08  11:45  Østerbro IF  FC Damsø  Kunst, Fælledparken
Fre  23-08  18:15  IF Føroyar  Østerbro IF  Kløvermarken
Lør  07-09  11:15  BK Heimdal  Østerbro If  Kunst, Fælledparken
Søn  15-09  11:45  Østerbro IF BK Hellas  Kunst, Fælledparken
Tor  19-09  20:00  Amager FF Østerbro IF  Kunst, J. Tranums Allé
Søn  29-09  11:45  Østerbro IF  Tårnby FF Kunst, Fælledparken
Ons  02-10  20:30  GVI Østerbro IF  Kunst, GVI Nymosen
Søn  13-10  11:45  Østerbro IF  FB Kunst, Fælledparken
Søn  27-10  13:30  Bk. Fremad Valby  Østerbro IF  Kunst, Valby IP, tribunen   
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Selvom klubben har deltaget i KBUs tur-
nering med flere hold end nogensinde, 
ser det ikke ud til, at man har taget 
munden for fuld. Mange hold er i rivende 
udvikling med gode indsatser og flotte 
resultater til følge

U10:
U10 holdene spillede deres sidste 
5-mandsstævne. Efter sommerferien skal 
holdene spille 7-mandsfodbold. Holdet 
i række A1, hvor Københavns forven-
tede bedste spillere er, sluttede med 
manér og vandt over B.93, AB Tårnby og 
Skovshoved med henholdsvis 4-1, 3-1 og 
1-0. Holdet har i 14 spillede kampe vun-
det 10, spillet 2 uafgjorte og bare tabt 2.
Klubbens andet hold spiller også på 
A-niveau og har klaret sig fremragende i 
række A3. I weekenden blev det til sejr 
1-0 over AB Tårnby og to 1-3 nederlag til 
to af de store børneklubber, HIK og KB.

U11:
U11 sluttede med to gode præstationer. 
Holdet i B2 vandt 4-2 over GVI og holdet i 
B5 spillede 4-4 mod HIKs U10 A-hold.

U12:
U12 løb ind i et nederlag på 2-9 til et 
stærkt B.1903-hold. Klubbens hold 
havde imidlertid stor ære af kampen, 
hvor B.1903 blot var foran 2-1 ved pau-
sen.

U13:
U13 fik ikke den bedste afslutning efter 
2-7 nederlag til BK Skjold i en ellers lige 
kamp. Holdets præstationer har været 
præget af, at holdene i rækken har været 
meget ulige i niveau. Med nederlag på 
1-16 til Vanløse og sejr på 10-0 over 
Rødovre som yderpunkterne. KBU er 
opmærksommer herpå og tilstræber at 

skabe en mere retfærdige og dermed en 
mere spændende turnering efter som-
mereferien. 
Hold 2 kom ikke i kamp, men fik en 
papir-sejr over Union, der ikke kunne 
stille hold. Holdet har et hængeparti med 
en kamp mod HIK i næste weekend.

U14:
U14 vandt rækken efter overbevisende 
spil i den endelige finale med fortjent 3-2 
sejr over FB.  
Desværre var hold 2 ikke i stand til at 
stille op i sidste kamp, som følge af 
mange skader på de to hold. Holdet har 
ellers klaret sig fint i de øvrige kampe.

U17 og U19:
De to ældste ungdomshold sluttede 
sæsonen med manér med sikre sejre. 
U17 7-1 over FB og U19 5-3 over KFUM. 
Desværre betød det også slut med 

Østerbro IFs deltagelse i de ældste ung-
domsrækker i nogle år. U17-holdet har 
så få spillere, at holdet ikke kan bære, at 
mange af spillerne efter sommerferien 
rejser på efterskole og U19-holdet over-
går til seniorafdelingen.

Resultater:
U10 (A1): B.93 4-1, AB Tårnby 3-1, 
Skovshoved 1-0
U10 (A3): AB Tårnby 1-0, HIK 1-3, KB 1-3
U11 (B2) - GVI 4-2
U11 (B5) - HIK 4-4
U12 (B2) - B.1903 2-9

U13 (2) - BK Skjold 2-7
U14 (2) - FB 3-2
U17 (4) - FB 6-1
U19 (2) - KFUM 5-3

Freddy Lillelund 

Forårssæsonen afsluttet med manér 
for de fleste hold i børne- og ungdomsafdelingen

u
De to nye trænere, Hasse Andersen (tidligere B93) og Mohanad Al Hasan flankeret af U10-spillerne 
Samuel, Jasper og Arthur
De to nye trænere, Hasse Andersen (tidligere B93) og Mohanad Al Hasan flankeret af U10-spillerne 
Samuel, Jasper og Arthur

Arthur, Aryan, Samuel og Rumle fejrer scoringen i 1-0 sejren over AB Tårnby
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Gammelmandsturneringen Forår 2013

Overskriften ikke for at antyde, at det 
handler om gamle mænd, men det er 
DBU’s betegnelse for de 8 rækker for 
herrer som “gammelmandsbold” er delt 
op i; med Old Boys (33+) som de yngste 
og Grand Veteran Masters (70+) som 
de ældste. Desuden er der for kvinder 
i København en enkelt række, Old Girls 
(29+).

Østerbro IF har i foråret deltaget med 4 
hold - i samme rækker som i 2012, bort-
set fra at Veteranholdet har flyttet række 
til Super Veteran. Nu til de enkelte hold 
(7 mands hold har halvårsturnering - ny 
turnering starter i august, 11 mands hold 
har helårsturnering). 

Old Boys 7 mands
Det “nye” Old Boys hold stillede op i 
Mesterrækken og var impliceret i nogle 
særdeles målrige kampe, ligesom der i 
rækken i øvrigt blev scoret mange mål - 
ca. 9,0 mål i gennemsnit pr. spillet kamp. 
Holdet sluttede midt i rækken på en 6. 
plads efter 4 sejre, 1 uafgjort og 5 neder-
lag og målscoren 29-39. 

Super Veteran 11 mands
Holdet startede med at tabe det første 
opgør uden kamp, men derefter kom der 
virkelig gang i holdet; bl.a. vandt man 

over rækkens tophold, FB, med 1-0. 
Det er blevet til 9 sejre, 1 uafgjort og 2 
nederlag med målscoren 29-11, hvilket 
betyder en 2. plads halvvejs i turnerin-
gen. Der rykker 2 hold op i Super Veteran 
1, så det bliver spændende i efteråret.

Grand Old Masters 11 mands
Efter en flot 4. plads ud af 9 hold i 
Vinterturneringen ligger det blandede 
HB/Østerbro IF hold efter halvspillet 
sæson nr. 9 efter 2 sejre, 2 uafgjorte og 
6 nederlag med målscoren 11-28 - en 
placering svarende til i 2012 (3. sidst).

Super Grand Old Masters 7 mands  
Holdet træner eller spiller kamp hver 
torsdag formiddag. Der har gennem 
vinteren og foråret været stor tilslutning 
til træningen, hvilket har betydet større 
kamp om pladserne på holdet og bedre 
træningstilstand generelt - det har kun-
net ses på spillet i kampene. Efter en sid-
steplads i 2012, hvor holdet startede op, 
en sidsteplads i den efterfølgende vinter-
turnering blev det i foråret til en 6. plads 
(3. sidst) efter 2 sejre, 1 uafgjort og 4 
nederlag med målscoren 11-21. Der er 
optimisme forud for kampene i efteråret.

                                                                                              
Frank Wonsyld

Østerbro IF har skiftet tøjleverandør til Stadium

Aftalen gælder for 4 år, men der er mulighed for opsigelse efter 1 år, hvis setuppet 
ikke fungerer optimalt.
 
Hele processen omkring bestillinger bliver mere strømlinet: 
Vi kan bestille via internettet, vi får leveret tøjet til Fælledklubhuset 
og vi kan få tryk på fx. spillertrøjer med det samme. 
 
Og sidst men ikke mindst er aftalen totalt set billigere for klubben. 
 
Hvis du køber tøj hos Stadium via ØIF's hjemmeside, kan du støtte 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.
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F.C. København og Østerbro Idræts-
Forening  har indgået et officielt 
venskab.

Aftalen er skabt, for at F.C. København 
kan knytte tættere bånd til de lokale fod-
boldforeninger ved at støtte dem sports-
ligt og kommercielt. Begge parter ser 
et stort potentiale i samarbejdet og ser 
frem til en konstruktiv fremtid. 
Sportsligt får klubberne mulighed for at 
knytte bånd til F.C. Københavns School of 
Excellence. School of Excellence er F.C. 
Københavns satsning på det, der skal 
blive Skandinaviens bedste fodboldud-
dannelse. Her tilbyder F.C. København 
en veltilrettelagt hverdag til regionens 
bedste ungdomsspillere i alderen 13 til 
19 år. En hverdag, hvor der er taget hånd 
om planlægning af træning, skole, lektier 
og transport.. 
Samarbejdet med SOE består i følgende: 

Talent-træning:
Det vil være muligt at indstille talenter til 
prøvetræning hos School of Excellence. 
Det er den sportslige ledelse i den 
pågældende klub der indstiller den 
enkelte spiller. Herefter opstår en dialog 
imellem talentet/forældre og Østerbro IF 

Uddannelse af trænere:
School of Excellence vil med jævne mel-
lemrum invitere Østerbro IF´s trænere til 
workshop på F.C. Københavns trænings-
anlæg. Her vil SOE’s trænere bruge deres 
erfaringer i arbejdet med ungdoms-
fodbold og bruge det i undervisningen. 
Der vil være konstruktive workshops og 
mulighed for at bruge erfaringerne i prak-
sis i løbet af udannelsesdagene.

Udover ovenstående vil der være mulig-
hed for et udvidet samarbejde, såfremt 
begge parter ser fordelene i dette. 
Kommercielt vil F.C. København give 
Østerbro IF´s medlemmer oplevelser i 
såvel PARKEN som i eget klubhus:

Billetter:
1-2 gange årligt vil alle medlemmer 
blive tilbudt en unik oplevelse, når F.C. 
København byder indenfor i PARKEN – 
Danmarks nationalstadion. Pågældende 
kamp aftales mellem Østerbro IF og F.C. 
København. 

Rundvisning:
Rundvisning i PARKEN tilbydes 1 gang 
årligt for 50 personer.
Handelsnetværk: 
Adgang til F.C. Københavns handelsnet-
værksmøder hvor F.C. Københavns spon-
sorer mødes og netværker.  

Klubbesøg:
Ved særlige lejligheder vil F.C. København 
sende repræsentanter i form af f.eks. 
spillere, trænere eller stab til særlige 
begivenheder hos Østerbro IF. 

Venskabsklub med F.C. København
Endnu et halvår er gået. Årgang 99 er en 
række oplevelser rigere! En vintertræning 
med to udendørs træningspas og stort 
fremmøde, to vinterturneringer udendørs, 
en tur til Holland, en tur til Gistrup og en 
U14 turnering. 

Tiden er ikke blevet spildt! Og samtidig 
med at vi er blevet bedre, at vi har vun-
det pokaler og turnering, har vi også øget 
samhørigheden i gruppen og det virker til 
at de fleste har haft det sjovt samtidigt. 
Stor ros for indsatsen, viljen til at fordybe 
sig, uden at det er blevet til en religion. 
Desuden har vi på trods af at der er stor 
fokus på hold 1 lykkedes at bevare en 
gruppe på 32 drenge som en samlet 
enhed. Bedst belyst ved at der dukker 
24-26 drenge op til hver træning og at 
vi gennemførte en tur til Gistrup med 27 
drenge!!! Stor ros til drengene, men også 
til de forældre, som fortsætter med at 
bakke op.

På denne baggrund vil jeg endnu engang 
gerne opfordre forældre til hold 2 dren-
gene til at bakke yderligere op. Mange af 
de tiltag, som drengene fra hold 1 nyder 
ekstraordinært godt af skyldes ene og 
alene forældrenes opbakning. Dette som 
inspiration og påmindelse. Vi har nogle 
rigtige gode drenge og et unikt sammen-
hold, og det ville være ærgerligt at miste 
dette.

Vi går en ny tid i møde. Hvor nye fristelser 
og distraktioner vil ramme drengene, og 
nogle vil formentlig få nye prioriteter. Det 
er samtidig drengenes første periode 
helt uden organiseret tilhørsforhold til en 
fritidsordning. Det er dog mit indtryk, at 

mange af drengene vil kunne holde fast i 
fodbolden i ØIF, som et godt omdrejnings-
punkt for deres sociale netværk. Men det 
fordrer at vi alle bakker op om projektet.

Jeg ser gerne, at vi får arrangeret flere 
aktiviteter for hele årgangen. Jeg er sik-
ker på, at alle forældre, som har været 
på tur med drengene, og drengene selv, 
vil kunne bekræfte, at der opstår en stor 
positiv energi undervejs. Lad os bevare 
denne for drengenes skyld!
Derfor gerne en opfordring til at drengene 
husker at melde sig til spisning så ofte 
som muligt efter træningen om tirsdagen. 
Et måltid med sodavand koster stadig 
kun 40DKK. Udover måltidet giver det 
også en hyggelig aften. Igen for at skabe 
sammenhold.

Til slut lidt perspektiver for fremtiden. 
Hold 1 vandt deres turnering (igen fristes 
man til at skrive). I år i drenge 2 rækken, 
hvilket medfører endnu en oprykning. 
Det betyder at drengene vil blive matchet 
endnu hårdere. Sæsonen der gik indebar 
store positive oplevelser for gruppen som 
helhed og for de fleste drenge individuelt. 
For nogle skabte det også nogle skuf-
felser. For de sidste vil jeg blot minde om 
at vi vil forsøge at sikre at alle får nogle 
gode oplevelser. Og fordi man ikke spil-
ler alle kampe, er det ikke ensbetydende 
med, at man er glemt eller ikke er god 
nok til hold 1. Der sker meget med jer 
fysisk i øjeblikket. Og det er ikke altid lige 
let at følge med. Så hav tålmodighed, og 
i vil alle få nogle flere gode oplevelser. 
Omvendt er begge hold rykket en række 
op og udfordringerne vil ikke blive min-
dre. Men lad os alle klø på for at gøre 

Årgang 99 - foråret 2013

u
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resten af 2013 til en endnu bedre ople-
velse end foråret, der lige er gået.
Når dette læses vil noget af årgang 99 
have været en tur i Lunderskov... og jeg 
glæde mig til at fortælle mere om denne 
tur! Jeg håber at i alle har haft en god 
sommerferie! 

Tak til Janus for at kunne holde os 
alle ud. Tak til Jens, Sverre, Nicolai (og 

Morten og Yasar) for støtten til hold 1. Og 
til Stein og Erik for at give det en skalle 
på hold 2.

Godt efterår til alle! Jens, Janus og jeg 
vil forsøge at indkalde til forældremøde i 
starten af efteråret!

Hilsen Jesper

Årgang 99



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

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

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

Kontaktinformationer • Østerbro Idræts-Forening
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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

U12 Dr. 7M (01): 

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!

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


