
Køb Østerbro IF kalender 2014 
og støt Seniorafdelingens 

træningslejr i Tyrkiet

Hvis du lige står og mangler det 
sidste til en Julegave og/eller 

gerne vil støtte Senior Damer og 
Herres tur til Tyrkiet, kan du købe 

den fine Østerbro IF kalender. 
Der er en masse dejlige billeder af 
sportslige momenter og hyggelige 

stunder, som der har været gen-
nem det sidste års tid i Østerbro IF.

Kalenderen koster 100 kr. 
hvoraf 41 kr. går til Tyrkietturen. 
Du kan få fingrene i kalenderen 

ved at købe den i baren, 
i klubben eller ved at kontakte 

Daniel på 22152563 eller 
Maria på 61263021

Østerbro IF, 04 kom stærkt igen og vandt! 
I en medrivende kamp var Østerbro IF, 04 bagud 0-2 mod Husum, men med en heroisk indsats kæmpede 
drengene sig tilbage i kampen og fik 3-3 ved slutfløjt. For at få en afgørelse, aftalte vi med Husum, at vi spil-
lede videre til første afgørende mål. Anton blev matchvinder, da han med et velplaceret spark sendte bolden 
i netmaskerne, så vi vandt 4-3. Vi spillede uafgjort mod BK Fix, mens vi tabte til Hekla. Spillerne på Østerbro 
IF, 04 var Mathias, Vincent, Anton, Hakeem, Asger og Pai.  Hilsen Michael Riis

Østerbro Idræts-Forening (medlem af D.B.U. København)

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

December 2013  • 15. årgang



God gammeldawsdansk frokost
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Fra Redaktionen

Sæsonen er forbi for ”gammeldags” 
udendørs fodbold. Og så spiller vi kun 
indendørs indtil det bliver forår igen. 
Sådan var det engang. Men sådan er det 
ikke mere. Efter at man har fået kunst-
græsbaner spiller der udendørs hele 
året. Og indendørs spiller man det ”nye” 
Futsal.

Her ved Nytårstid er tid at gøre status og 
se på efterårssæsonens forløb 
Efterårsturneringen er forbi og der er ikke 
så meget at klage over. Der er meget 
mere at glæde sig over. En sindig jyde 
ville side ” det er ikke så ringe endda”.
Antallet af medlemmer er lige oppe og 
ringe omkring 800. Vi har i de seneste år 
haft en stor medlemstilgang. Antallet af 
hold sætter også rekord. En del af disse 
hold i seniorafdelingen er lukkede hold. 
Men flere af disse fortsætter år efter år.
I ungdomsafdelingen er der her i efter-
året kommet mange nye trænere til. 
Flere af disse vælger at lade sig uddanne 
igennem DBU´s trænerkurser.

Lad os derfor gøre status over 
Efterårssæsonen
Her vil det nok være damesiden der 
springer mest i øjnene.
KS kvinderne vandt suverænt deres 
række og rykker op under DBU´s rækker 
med udflugter til bl.a. Sjællandske klub-
ber. Det bliver spændene at følge dette 
hold.

I seniorafdelingen for på herresiden fik vi 
1 turneringsvinder. Holdet i S4 P13/16 
vandt deres række.
Vi har i senior afdelingen haft hold der 
er blevet nr. 2 på herre og dame siden. 
Vi er endnu ikke sikker på om disse hold 
rykker op. 

I ungdomsafdelingen fik vi ingen turne-
ringsvinder blandt de hold hvor DBU Kbh. 
administrerer rækkerne.
Derudover var der andre flotte placerin-
ger til de øvrige hold. Turneringsvinderne 
skal have et stort tillykke for resultatet. 
 
Hvad er der så sket af andre ting 
i efteråret

Træner i ungdomsafdelingen Bettina 
Rindom fik en pris på kr. 15.000 sponse-
ret af Danske Bank.
Bettina er en ildsjæl i ungdomsafdelin-
gen. Stort tillykke med denne pris som 
var velfortjent.
Vort damehold som har vundet rækken 
spillede sig langt frem i Pokalturneringen u



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.

Indkaldelse til Østerbro IF's generalforsamling
Onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.30 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
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hvor de mødte BSF fra den bedste 
række. Selvom det blev til et nederlag, 
var der stor aktivitet omkring kampen 
med trykt program o.s.v. Fin omtale i de 
lokale medier.
En anden ildsjæl er Torben Friberg som 
fik stor omtale i Østerbro Avis for sit 
arbejde for klubben.
Når man læser artiklen får man klubbens 
( ØB´s ) historie genfortalt igennem de 
seneste 60 år. Spændende læsning.

Hvad bringer næste sæson så. Det er 
ikke til at vide endnu. Som klub er vi med 
vore mange medlemmer efterhånden 
blandt de større klubber i København. Vi 
er lige så store som de 3 andre klubber 
vi bor sammen med idet nye klubhus.
En stor tak til alle de mange træner og 
ledere der arbejder for klubben. Vi håber 
I alle får noget ud af arbejdet.

Godt Nytår og på gensyn
Redaktionen

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  

Kontingent i Østerbro IF pr. kvartal
Fra 1. januar 2014

U10 årgang  0-9 år: Drenge/piger  ................................. 225 kr.
U12 årgang 10-11 år: Drenge/piger  ................................. 225 kr.
U14 årgang 12-13 år: Drenge/piger  ................................. 300 kr.
U16 årgang 14-15 år: Drenge/piger  ................................. 300 kr.
U18 årgang 16-17 år: Drenge/piger  ................................. 300 kr.
Seniores årgang 18-25 år: Drenge/piger  ..................................375 kr.
Seniores (SU) årgang 18-25 år: Drenge/piger  ..................................300 kr.
Seniores (SU)  > 25 år: Drenge/piger  ..................................375 kr.
Seniores årgang 26-64 år: Drenge/piger  .................................. 475 kr.
Seniores   > 65 år: Drenge/piger  ..................................300 kr.
Passive   < 60 år: Drenge/piger  .................................. 175 kr.
Passive  > 60 år: Drenge/piger  ................................. 120 kr.
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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 … 

Det forsømte efterår
Slutningen af juli, endelig i gang med 
træningen igen. Store forventninger til 
spillerne og resultaterne, i det kommen-
de efterår.
Sådan tror jeg mange tænkte i de varme 
sommerdage sidst i juli. Superligaen var 
så småt gået i gang, og hurtigt får man 
selv igen lysten til at komme videre med 
arbejdet ude på træningsbanen.
Jeg havde fået en ny makker i Daniel 
Jønsson, der hurtigt viste sig at være en 
der havde meninger om det meste, men 
også en stærk vilje til at gøre en forskel.
De første træningskampe levede fint op 
til de forventninger vi havde; forventnin-
ger om at Østerbro’s bedste herrehold, 
nu endelig var klar til at spille med i den 
sjove ende af rækken. Vi spillede helt 
lige op med KFUM og Dragør, og Amager 
FF fik også deres sag for. Alle 3 hold fra 
københavnerserien, så det var trods alt 
gode tegn.
I midten af august var vi så klar til at 
fortsætte den rejse, som skulle føre os 
tættere på den drøm mange på holdet, 
men også rundt i krogene i Østerbro 
havde, nemlig en oprykning efter nogle 
lidt magre år.
Første kamp blev vundet ude på 
Kløvermarken med 4-1, og vi lå i spidsen 
af rækken. Bum. Så nu skulle linjen bare 
fortsætte frem til næste sommer. Det 
viste sig dog hurtigt at vi ville blive udfor-
dret. I den anden kamp kom oprykkerne 
fra Hellas på besøg. det blev en meget 
lige kamp, hvor gæsterne desværre 
havde de små marginaler på deres side. 
Udebane igen i kamp 3, denne gang mod 
Vigerslev; kom vi hurtigt bagud, måtte 
skifte rundt på 5-6 pladser i forbindelse 

med en dobbeltskade i midten af 1.halv-
leg, og lige pludselig var tingene ikke 
som vi havde håbet på. Vi fik dog kæm-
pet et enkelt point hjem, men toppositio-
nen var væk. Vigerslev havde vi sæsonen 
før nærmest ydmyget, men der var kom-
met andre boller på suppen der.
Hvis I troede at vi nu skulle gennemgå 
alle efterårets kampe, så må jeg skuffe 
jer. Men jeg vil gerne fortælle om at den 
plan vi havde lagt, stille og roligt er blevet 
ændret på den korte bane, men absolut 
ikke på den lange. Når man kæmper 
hver gang til træning og endnu mere 
i kampene, men ikke får resultaerne, 
jaså begynder man måske at tvivle lidt 
på egne evner, og det giver anledning til 
at vende alle sten igen. Det gjorde vi i 
trænerteamet, og fandt igen frem til at 
kerneværdien i holdet var vores evne til 
at fighte for hinanden i 93 min. og tro på 
muligheden for sejr helt til sidste fløjt. 
Jeg har endnu ikke set holdet give op, og 
det er den stærkeste evne at beside. Så 
i jagten på sejre gjorde vi vores aftaler 
og spillestil endnu mere enkel, men gav 
dermed også spillerne mere frihed til at 
vælge. I sidste halvdel af efteråret får 
vi så endelig taget nogle gode skalpe, 
og stabiliseret os i en meget tæt række. 
Med til forklaringen hører også at der til 
stadighed på dette niveau indløber afbud 
af den nemme slags, og det faktum at 
spillerne simpelthen ikke hver weekend 
har fodbold stående øverst på listen over 
de vigtigste opgaver. Sammen med lidt 
for mange skader, har vi ikke kunne være 
stabile i vores udvægelse af hold. Der er 
dog en kerne af spillere som både har 
evnerne, og som har det rette engage- u

OBS! Deadline til næste klubblad:
20. marts 2014
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ment, og denne gruppe vokser langsomt, 
men sikkert. Det er de spillere der via 
deres konstante sult på at blive bedre, 
gør at mit arbejde er det bedste i verden. 
Så det er små skridt frem vi tager med 
holdet i disse tider, men for folk med 
manglende tålmodighed, så er de nok 
ikke store nok.
Vinteren skal igen bruges på forbedre 
spillernes fysiske formåen, og program-
met frem mod forårsturneringen er tæt-
pakket med kampe, træningslejr, masser 
af træningspas, og andre aktiviteter 
udenfor banen, der skal bringe spillerene 
endnu tættere sammen. Det er formlen, 
og den har de 2 foregående vintrer vir-
ket, og givet gode resultater i foråret. 
Claus Østergaard, truppens nu forhånd-

værende målmandstræner, har indstillet 
sit trænerarbejde, efter mange år på 
diverse københavnske baner. Claus kom 
til Østerbro for 2½ år siden, for lige at 
hjælpe mig i gang med min nye opgave. 
Claus’ personlighed og hans arbejde vil 
blive savnet, og jeg vil også gerne her 
takke Claus for samarbejdet. 
Til sidst er der blot tilbage at ønske alle 
en god vintertid, tak for den opbakning 
I har vist holdet til kampene. Jeg håber 
foåret vil bringe flere ud af busken når 
der står point på spil, og samtidig håber 
jeg at holdet kan leverer en mere stabil 
indsats.

Allan Timm / cheftræner

Tyrkiet 2014
I marts måned blev den først klubtur til Tyrkiet gennemført, 

og 42 Østerbro’ere havde en dejlig tur

Fredag d.14 marts 2014 drager vi afsted igen, og du kan stadig komme med, 
sammen med de 44 der allerede har tilmeldt sig.

Denne gang har både damerne og herrene, spillere nok med 
til at der kan spilles 11-mands træningskampe.

Det forventes at damerne spiller 2 kampe, og herrene 2-3 kampe, 
så der bliver nok at se på for deltagerne.

Er du spiller, så gælder der særlige vilkår for deltagelse. 
Så vil du med, så kontakt rejseudvalget.

Er du ikke spiller, men bare syntes at 4-6 dage i Tyrkiet på luksushotel med All 
Inclusiv, adgang til pool, sauna, fitnesscenter, og dejlige omgivelser, i godt Østerbro 

selskab kunne være alletiders; så koster det fra kr. 2795,- at deltage.
Alle spørgsmål kan stilles til rejseudvalget på mail: 

osterbro.klubtur@gmail.com 
eller ved personlig henvendelse til Merete, Bjarke, Celine og Allan.

FORZA Østerbro
Af Claus Østergaard,  afgående mål-
mandstræner i A-truppen, senior

Igennem 2½ år har jeg haft den store 
fornøjelse at stå for målmandstræningen 
for A-truppens målmænd. Jeg har taget 
turen på cykel fra Kastrup gennem byen 
og til Østerbro. Jeg har taget turen til 
både kampe og til træning. Jeg er cyklet 
retur til Kastrup efter hver kamp enten 
boblende af godt humør ovenpå en sejr 
eller skummende indvendig af raseri, når 
tingene ikke ville lykkedes og en kamp 
blev tabt. Og efter hver træning - her taler 
jeg om hver evig eneste træning har jeg 
taget vejen hjem med mere energi, end 
jeg havde da jeg ankom.
Jeg har oplevet at 2½ år er fløjet af sted. 
Og hvorfor?? Jo, af to væsentlige grunde. 
Dels er Østerbro IF en rigtig godt sted at 
være - her bliver man taget godt imod 
og her føler man sig hurtigt hjemme, her 
er et godt sammenhold, og dels fordi jeg 
har været med til et meget, meget spæn-
dende projekt: at skabe en vinderkultur i 
seniorafdelingens A-trup. 
At skabe en vinderkultur er en lang og 
stræbsom proces. Men rigtig mange ting 
fremstår allerede anderledes og en hel 
del forbedret i forhold til for 2½ år siden. 
AT har stået i spidsen for projektet og har 
sat rigtig mange ting i værk - alene og 
eller i samarbejde med andre. Jeg kan nu 
se konturerne af en stærk vinderkultur i 
Østerbro IF - en kultur, der meget gerne 
skulle bringe ØIF længere frem på det 
danske fodboldlandkort. Klubben har et 
meget stort  potentiale, der for mig at se 
ligger og venter på at blive forløst. 
Undervejs i processen har jeg oplevet 

magiske kampe ex. pokalkampen i for-
året 2012 mod FA2000, der i samme 
periode suværent vandt KS og rykkede 
i DS, men som blev slået ud af en flok 
totalt ukuelige Østerbro-folk. Et andet ex. 
er udekampen i foråret 2013 mod CSC, 
der blev vundet på 5-4 trods bagud 0-3 
med 30 min. igen.
Træningens turen til Tyrkiet i foråret 
2013 viste mig at seriespillere også kan 
være seriøse;  de ville blive bedre - de 
ville træne og i det hele taget gerne  
bidrage. Et stort plus var også selskabet 
fra dameafdelingen m.fl. En tur, der kan 
være med til at skabe en god tradition 
i ØIF. Og en tur, der kan være med til at 
udbygge sammenhængskraften i klub-
ben.
Men det er ikke bare konturerne af en 
vinderkultur jeg kan se tilbage på. Der er 
også blevet skabt en egentlig målmands-
kultur i Østerbro IF, hvilket er lidt usæd-
vanligt for en serie 1-klub. Men måske 
noget klubben fremadrettet kan profilere 
af?? Måske ved at lade kulturen smitte 
af  i ungdomsafdelingen?? Usædvanligt 
har det også været, at der er blevet sat 
en hel træningsdag af til specifiktræ-
ning herunder altså målmandstræning. 
A-truppen har dd 3 meget kvalificerede 
målmænd. Og de har i høj grad været 
med til at skabe målmandskulturen ved 
engagement og konstruktive in-put. Jeg 
har oplevet det som en særdeles stor 
fornøjelse at træne med klubbens mål-
mænd. Jeg vil rette en særlig tak til de 
målmænd, jeg har arbejdet med i min tid 
i Østerbro IF.
2½ år er gået og det er tid for mig at 
trække mig. Jeg vil gerne benytte lej- u



10 11

ligheden til at takke alle omkring dette 
projekt. Og ikke mindst vil jeg sende en 
særlig tak til AT, der i sin tid inviterede 
mig med i projektet. Uden denne invita-
tion var jeg næppe endt i ØIF og havde 
fået de mange gode oplevelser med.
Og jeg vil med stor glæde følge med i 
det fortsatte forløb. Vinderkulturen skal 
udbygges, og det kræver en indsats fra 
spillernes side, det kræver en indsats fra 

trænernes side og det kræver en indsats 
fra bestyrelsens/klubbens side. Hold fast 
I det, I har gang i lige nu og byg på. I har 
nemlig fat i noget helt rigtigt også selvom 
resultaterne af og til «driller» lidt - I er på 
rette vej. Og husk så lige på disse kloge 
ord: ”Det, der tilkommer let har ingen 
betydning, mens det man må kæmpe 
hårdt for, giver alting værdi” FORZA 
Østerbro.

Fællesskabet er den store styrke på U15
Med efterårssæsonens afslutning gøres 
status over den forgangne sæson, lige-
som der sættes nye mål. Redaktionen 
har talt med cheftræner Jesper 
Mathiesen:
Årgangen har nu arbejdet med mere 
fast opdelte 1. og 2. hold et par sæso-
ner. I har tidligere givet udtryk for, at det 
har været et højt prioriteret mål, at spil-
lerne fortsat oplever sig som én gruppe. 
Er det lykkedes - i givet fald, hvordan får 
I det til at lykkes?
"Vi er stadig en stor gruppe. Vi er vokset 
fra 31 til 35 mand i løbet af efteråret. 
Hvilket ikke har skadet det sociale ele-
ment, og samtidig har det øget bredden 
og kvaliteten i indsatsen. hvilket især har 
kunnet mærkes på hold 2. Det har ikke 
været noget problem at stille hold. Og 
hold 2 klarede sig godt i deres nye række 
efter oprykningen i sommer. Også stor 
tak og velkomst til holdets nye treæner, 
Jakob.
Endnu et halvår, hvor vi har været til 
stævner - både i Lunderskov på Fyn og 
hos FB på Frederiksberg. I Lunderskov 
med et blandet hold (som i Gistrup i for-
året).
Fremmødet til træning ligger meget højt. 
Det er på mere end 75 % i øjeblikket. På 

trods af vejret er der næsten 30 mand til 
træning hver gang. Det er godt at se. Vi 
har gennemgående hele året haft fælles 
træning for hold 1 og 2, hvilket efter min 
mening, udover stævner og turene, gav-
ner moralen og sammenholdet. Generelt 
er der en positiv stemning til træning. 
Også på de dage, hvor drengene bliver 
sendt igennem nogle fysisk krævnede 
øvelser."

Årgangens 1. hold er gået fra rækkesejr 
til rækkesejr og har været stort set 
ubesejret de sidste tre sæsoner. I år er I 
rykket op i Række 1 og har fået så god 
modstand, at I er endt midt i rækken. 
Hvordan har det været, og hvad har det 
gjort ved humøret på de sejrsvante spil-
lere?

"Vi møder i dårlig form efter sommerfe-
rien. Får seks mand skadet i løbet af tur-
neringen og spiller med seks forskellige 
spillere i vores 3-mands forsvar under-
vejs. Det giver en masse uro, svækker os 
andre steder på banen og giver en del 
misforståelser.
Vi møder også en række modstandere, 
som er taktisk klogere, end vi er vant til. 
De er fysisk stærkere og spiller næsten 
alle med et meget defensivt udgangs-
punkt. Vi får en darlig start med nederlag 
til FB, som vi sloges med og rykkede op 
sammen med i foråret. Herefter møder 
vi tre stærke hold, som allerede var 
i den række, vi rykkede op i. På nær 
KB-kampen (som blev sidst og som vi 
tabte til) kan vi dog være tilfredse med 
indsatsen. På nær én kamp mener jeg, at 
vi var spilførende i alle kampe. Og med lidt 
held havde vi fået 6 points mere og var 
endt på en klar 4. plads.
Jeg glæder mig stadig over, at vi udvikler 
os - og det skal vi fortsætte med. Vi har i 
efteråret holdt spillerudviklingssamtaler, og 
vi vil have større fokus på fysikken og de 
taktiske elementer i den kommende tid.
At hold 1 har mødt flere udfordringer 
i efteråret, har givet anledning til en 
masse reklektioner i trænerstaben, og 
dermed også hos de enkelte drenge. 
Med fokus på at holde sig i ordentlig 
form, fokusere på egen indsats og tage 
ansvar har været nogle af de tilbage-
vendende temaer. Og jeg synes , at det 
i høj grad er lykkedes at holde det gode 
humør. Væsentlige indikatorer er det høje 
fremmøde og den gode stemning, der er 
til træning. Stort fremmøde og en god 
indsats vidner om, at alle gerne vil være 
med. Og jeg fornemmer at den nye træ-
ner på hold 2 har øget gruppens motiva-
tion yderligere, hvilket også smitter af på 
hele årgangen."

Som opstart til sæsonen var i på træ-
ningslejr / opstartstævne i Lunderskov 
på Fyn. Var det en succes og noget, I vil 
gøre igen?
"Ingen tvivl om at de stævner og ture, vi 
er på, styrker gruppen og sammenholdet. 
Derudover kan jeg kun se, at det styrker 
sammenholdet, at vi spiser sammen i 
klubben om tirsdagen. Desværre sætter 
vinterpausen i klubhuset dette lidt på 
hold, men vi må se om vi kan finde alter-
nativer. Jeg kan i hvert fald kun opfordre 
til, at man spiser med.
Gistrup-turen i foråret var en stor suc-
ces på det sociale plan og jeg håber, at 
Lunderskov kan få samme rolle. Måske 
vi skal satse på at have to hold med til 
næste sommer. Det er en fin turnering og 
en god måde at starte efteråret på."
Hvad er den bedste oplevelse, I har haft 
i den forgangne sæson?
"Personligt har mine største oplevelser 
for efteråret været det store fremmøde, 
engagementet, at vi stadig kan være 
med, selv i en højere række og ikke 
mindst det gode sammenhold, der er i 
gruppen. Jeg vil gerne give en stor tak til 
Jens for uvurderlig støtte. Tak til Janus 
for en altid munter tilgang (der kommer 
en tid i enhver mands liv, hvor kvinden 
trækker i ham!) og til Jakob og Erik for at 
bære og løfte 2. holdet videre."

U 15 på vej til stævne

Træner Jesper Mathiesen i pausen i finalekampen 
mod FB, som dengang blev besejret.

u
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Hvad er Jeres planer og udfordringer for 
den kommende tid?
"Vinteren vil indebære Futsal, vintertur-
nering på kunstgræs og 2-3 ugentlige 
træningspas. Så vi satser på at være i 
ordentlig form til foråret!
Jeg håber, at vinteren vil bringe flere 
gode oplevelser. Vi vil have mere fokus 

på det fysiske og taktiske på hold 1 og 
generelt stadig forsøge at øge gruppens 
tekniske færdigheder og forståelse af 
spillet - spilintelligensen."

Freddy Lillelund

U12 har i år fået ny træner, sponsor og 
for første gang deltaget på alle niveauer i 
DBU Københavns turnering. Redaktionen 
har talt med to af trænerne: Jakob 
Pedersen og Gustav Ancher
Indtil denne sæson har I spillet med 
jeres hold på samme niveau. I efteråret 
har I stillet med hold på alle niveauer; 
A-, B- og C-niveau. Hvordan har det 
været?
Ifølge Jakob Pedersen har det været 
et fint efterår med op- og nedture for 
truppen, der har spillet på A-niveau. 
Drengene spillede seks kampe og vandt 
de to. Det har været god kamptræning, 
der har forbedret spillernes forståelse af 
fodbold som holdsport. Ligesom de har 
fået øjnene op for det fysiske aspekt i 
fodbold. 
Den nye træner, Gustav Ancher fortæller, 
at der har været stor aktivitet omkring 
B- & C-holdene. Mange spillere har været 
inde over og alle har spillet rigtig mange 
kampe og stævner.
Hvad har årets højdepunkter været?
For Gustav Ancher var højdepunkterne 
kampen mod B.1903, et fantastisk come-
back i kampen mod Hellas og at opleve 
sit hold som det første ungdomshold i de 

nye Stadium spilledragter med ny eksklu-
siv sponsoraftale (Anchers Gulvservice 
A/S). For Jakob Pedersen var det udover 
de to sejre i A-rækken og en 1.plads i 
Sundby Boldklubs sommerstævne det at 
opleve en trup, der er vokset sammen og 
hvor alle har det godt sammen og stort 
set kommer til træning hver gang.
Hvad er jeres planer og udfordringer for 
den kommende tid?
Jakob Pedersen fortæller at årgangen 
i vinter deltager med et hold, der skal 
spille 9-mands bold for første gang 
(Champions League for Kids) og et hold, 
der skal spille 7-mands bold (DBU´s 
Vinterbold). Det at vi skal spille 9-mands 
bold har gjort at holdene bliver mikset 
mere end det plejer. I samarbejde har 
vi fået en 15-16 spillere stor trup af vin-
terparate børn, der er helt oppe at køre 
over, at de nu skal prøve at spille med 
off-side. Så en konklusion på sæsonen er 
tommelfingeren opad.

 
Freddy Lillelund

Redaktionen har talt med den dygtige 
assistenttræner for U11, Mohanad 
Al-Hasan, som har udviklet sig fanta-
stisk hurtigt som træner - og som men-
neske, siden han i foråret trådte til som 
træner:
Siden jeg i april startede som træner i 
klubben, har jeg haft en masse gode 
oplevelser til kampe og til træning. For 
mig har den største oplevelse været 4-3 
sejren mod KB i forgangne sæson, fordi 
jeg kunne se at drengene ville det 100 %. 
Jeg synes, jeg har lært en masse siden 
jeg startede, i forhold til hvad jeg vidste 
om fodboldtræning. Jeg har været på 
første del af DBUs B-træner uddannelse. 
Det var meget lærerigt og spændende. 
Men det var også mærkeligt at være i en 
gruppe af kursister, hvoraf de fleste var 
over 25 - og selv være den eneste under 
18 år. 
Samtidig bliver man rustet med en 
masse redskaber, så man kan få sit hold 
til at fungere. 
Som træner har jeg også lært en del om 
pædagogik - for hvordan snakker man 
med 10-11 årige og hvordan får man 

dem til at udføre en øvelse, de måske 
ikke synes er så sjov. 
Jeg har lært at strukturere min tid siden 
jeg startede som fodboldtræner, og i 
det hele taget har jeg fået mere styr på 
hverdagen. Samtidig med at det faktisk 
også er gået bedre i skolen siden april 
sidste år. Det kan måske forklares ved at 
jeg som fodboldtræner har lært at være 
mere fremtrædende og sige mere end 
jeg gjorde gør.

Freddy Lillelund

U12 - klubbens største årgang

u

Lærerigt år som ung assistenttræner

Mohanad sammen med spillere og trænere fra 
U11 og U12 efter sejren ved AB Tårnbys stævne

Glade Østerbro-drenge i flotte nye spilledragter U12 fejrer sejren over B.93 med hjælp fra 
fire U11-spillere
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U12 B&C Børneafdelingen - klubbens nye flagskib

Gammelmandsturneringen efterår 2013

”Der har været stor aktivitet omkring U12 
B&C holdene som begge har været til-
meldt KBU turnering. Mange spillere har 
været indover og alle har spillet rigtigt 
mange kampe og stævner. U12 B&C del-
tog i Fætter BR Cup hvor vi bl.a. mødte 
et kombineret ØIF U12/U11 hold. Og del-
tog også i Rotary Cup på Frederiksberg. 
Største bedrifter i år er sejre over B1903 
og et fantastisk comeback mod Hellas. 
U12 B/C var også første ungdomshold 
i de nye Stadium spilledragter med ny 
eksklusiv sponsor aftale med Anchers 
Gulvservice A/S. Spillere i år på U12 
B&C: Albert S, Andreas A, Anton, Bastian, 
Bertram Z, Bror, Conrad, Dawood, Emil 
K, Emil L, Frederik T, Frederik W, Ilyas, 

Jacob T, Jeppe Ø Magnus R, Mark, 
Modou, Muhammed, Omar, Sami, 
Sebastian S, Sebastian Ø, William Z, 
Zakaria. Drengene skal have en stor tak 
for deres flotte indsats og gode humør. 
Det er der gør det hele værd at være 
ungdomstræner i ØIF, udtaler Holdleder 
Gustav Ancher”

Børneafdelingen (under 12 år) sætter 
ny standard. Som erklæret breddeklub 
har vi flere medlemmer end nogen siden 
- og konstant spillere på venteliste. Leg 
og glæde ved fodboldspillet med plads 
til alle er det centrale udgangspunkt. 
Samtidig er vi i gang med at lykkes med 
at skabe en kultur, hvor der også er plads 
til de mest entusiastiske spillere. 
Aldrig har børneafdelingen haft så mange 
medlemmer og engagerede forældre. Vi 
har hold på alle årgange og har konstant 
spillere på venteliste.  
Børnene optages i klubben som fireårige, 
for i de første år at lege og spille bold 
sammen med Kim Sindahl og alle foræl-
dre. Når de bliver seks år tilbydes de der-
udover ekstra træning i weekenden, når 
Freddy Lillelund afholder teknikskole. Når 
de bliver syv år overtager engagerede 

forældre holdet med støtte fra Freddy 
Lillelund og de øvrige forældre.  
Leg og glæde ved fodboldspillet med 
plads til alle er det centrale udgangs-
punkt. Samtidig er vi i gang med at lyk-
kes med at skabe en kultur, hvor der 
også er plads til de mest entusiastiske 
spillere. 
Modstandere som KB, B.1903, HIK, B.93 
og AB Tårnby plejer ikke at være hold, vi 
spiller imod, når vi planlægger stævner 
med jævnbyrdige modstandere. Det er 
det imidlertid for U11 og U9. 
Vi har meget fokus på at der skal være 
plads til alle, og planlægger aktiviteter og 
stævner, så alle uanset entusiasme og 
evner mødes med ligeværdig modstand.

Freddy Lillelund

Sæsonen er nu slut for vore 4 hold - 7 
mands holdene har haft halvårsturne-
ring, 11 mands holdene helårsturnering.
Ser man på de forskellige rækker, vil man 
flere steder se, at hold fra DBU-Sjælland 
har deltaget (f.eks. har Super Veteran 
holdet mødt Espergærde IF,  Herlev IF og 
Rosenhøj BK). Årsagen er, at der ikke er 
så mange  turneringer for “de gamle” på 
Sjælland - og i provinsen i det hele taget - 
i DBU-regi. Heldigvis er der stadig masser 
af “gammelmandsbold” i København - ja, 
i 2012 startedes endda en ny række, 
Grand Veteran Masters (70+), hvor 
Østerbro IF har et hold (5 mands) med 
for første gang i den igangværende vin-
terturnering.

Old Boys 7 mands
Som i foråret var Mesterrækken en 
meget målrig række. Det lykkedes holdet 
at vinde 4 kampe, mens 6 kampe blev 
tabt og målscoren 41-51. Det rakte til 
en 9. plads ud af 11 hold - kun et point 
færre end i foråret, hvor det blev til en 6. 
plads.

Super Veteran 11 mands
Holdet havde en flot sæson med 16 
sejre, 3 uafgjorte og 5 nederlag, altså 
hele 51 point og målscoren 53-25, hvil-
ket gav en 2. plads. To hold rykker op, 
men da holdet udeblev fra en enkelt 
kamp, bliver det ikke Østerbro IF, der ryk-
ker op i Super Veteran 1.
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Team U 12 B

Emil - Bror Team U 12 B

Team U 12 B. Ministævne Vanløse

Team U 12 B. Ministævne Vanløse

Østerbro 04
u
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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 2, pulje 5)

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 4, pulje 13):
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 9):
Jens Marius Bjerre-Petersen
mobil: 2855 8588
e-mail: jens.marius.bp@gmail.com

Kontaktinformationer • Østerbro Idræts-Forening
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Grand Old Masters 11 mands
Efter en lidt svag start på efterårstur-
neringen kom der virkelig gang i det 
blandede HB/Østerbro IF hold i de sidste 
kampe. Tre sejre i træk (målscore 10-0!), 
en vundet uden kamp og sluttelig en 
flot 1-1 kamp mod rækkens nummer 2, 
KB. Det betød, at holdet sluttede på en 
6. plads (efter en 9. plads før sommer-
pausen) med 7 sejre, 3 uafgjorte og 10 
nederlag og målscoren 31-48.

Super Grand Old Masters 7 mands
Efter hård konkurrence med Bk. Viktoria 
(indbyrdes kamp endte 1-1) lykkedes det 
at gentage 6. pladsen fra foråret. Begge 
hold sluttede med 4 point, men Østerbro 
IF med en målscore der var 2 mål bedre 
- nemlig 
11-33 efter 1 sejr, 1 uafgjort og 5 neder-
lag.

Frank Wonsyld
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Seniorformænd: 
Henrik Andersen
Leo Jakobsen

Ungdomsafdelingen 2013

U5 Dr. 3M (09) U6 Dr. 3M (08) U7 Dr. 
3M (07): 
Kim Sindahl, mobil: 2876 4577

U8 Dr. 5M (06): 
Christina Philipsen, mobil: 2670 0767 
Randi Juul-Olsen, mobil: 6167 3535
Bent Christensen, mobil: 4072 7471
Didrik Fjeldstad, mobil: 4179 2091
Jane Werngreen Rosales, 
mobil: 4075 1112 

U9 Dr. 5M (05): 
Torsten Møller, mobil: 6116 4694

U10 Dr. 5M (04): 
Michael Riis , mobil: 4263 4783
Niels Kjærsgaard, mobil: 2838 4086

U11 Dr. 5M (03):
Bettina Rindom, mobil: 2843 5377
Hasse Andersen, mobil: 2611 4008
Mohanad Al-Hasan, mobil: 3152 0507

U12 Dr. 5M, 7M (02):
Tom Hansen, mobil: 2064 4948
Gustav Ancher, mobil: 2680 4713
Jakob Pedersen, mobil: 3031 2029 

U13 Dr. 9M (01): 
Keld Justesen, privat: 3887 7973 

U14 Dr. 9M (00):
Mladen Cipek Jørgensen, 
mobil: 2276 8158
Janne Sørensen, mobil: 2845 8609

U15 Dr. 11M (99): 
Jesper Mathiesen, mobil: 4090 8580 
Jacob A.R. Christensen, mobil: 3131 9613
Jens Willars Jensen, mobil: 2468 1069

U19 Dr. 11M (93, 94): 
Nis Petersen, mobil: 2984 7117

Børneformand B&U konsulent: 
Kim Sindahl, mobil: 2876 4577
Herre ungdom:
Freddy Lillelund, mobil: 2076 9084
Materialer: 
Bettina Rindom, mobil: 2843 5377
Klubbens e-mail: osterbro@osterbro-if.dk
Ansvarshavende redaktør: 
Frank Kristoffersen
e-mail: fkg@mail.dk

Klubbens sponsorer 
2014

STADIUM SPORT
SUPER BEST • Østerfælled Torv

NORDLYS CAFÉ OG SPISEHUS
HK København

Støt sponsorerne
 - de støtter os!

Serie 4 (pulje 14):
Niels Vang Madsen
mobil: 2231 4268
e-mail: nielsvang.madsen@gmail.com

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

Serie 4 (pulje 15):
Kasper Hjort Nielsen
mobil: 2825 6580
e-mail: kavver@gmail.com

Serie 4 (pulje 16):
Malte Sommerand 
mobil: 6169 2212
e-mail: m.sommerand@gmail.com

Serie 5 (pulje 20):
Thue Thalund Nielsen
mobil: 5050 5015
e-mail: thue.thalund@yahoo.com

7M Herre 2 (pulje 4):
Oliver Hvidt
mobil: 2876 9184
e-mail: oliver_hvidt@hotmail.com

7M Herre 3 (pulje 4):
Christian Carl
mobil: 4070 6546
e-mail: christian@carl.dk

7M Herre 3 (pulje 5):
Emil Winther
mobil: 5182 2669
e-mail: emilwj@hotmail.com

7M Herre 3 (pulje 6):
Dennis Kløcker Johansen
mobil: 2763 6585
e-mail: dennis.k.johansen@gmail.com

7M Herre 3 (pulje 7):
Christope Poirel Madsen
mobil: 2753 4111
e-mail: chrispoirel@hotmail.com

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

Kristian Broundan
mobil: 2341 7872
e-mail: krede_84@hotmail.com

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

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

7M Kvinder 2 (pulje 3)
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


