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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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Tidligere bestyrelsesmedlem og man-
geårigt medlem af ØB og ØIF, Jørgen 
Schou Jensen, er død.

Det var med stor sorg, at vi modtog 
meddelelsen om Jørgen Schou Jensens 
al for tidlige død fredag d. 18. februar 
2011. 

Schou - som han altid bare blev kaldt 
blandt klubbens medlemmer - startede 
i Østerbros Boldklub i sine drengeår og 
spillede i sine unge år op gennem klub-
bens rækker - blandt andet på klubbens 
førstehold. 

Gennem alle sine år i ØB og senere 
Østerbro IF var Schou et stort aktiv med 
sit store arbejde for vores klub. I mange 
år og i flere perioder var han medlem af 
ØB's bestyrelse og varetog mange for-
skellige poster i klubben. 

Han var omdrejningspunktet når det 
gjaldt banefordeling mellem klubbens 
mange hold ligesom han - som mange-
årig holdleder - stod for alle de praktiske 
opgaver i forbindelse med vores 1. holds 
kampe - såvel ude som hjemme. Endelig 
var han primus motor for klubbens tra-
ditionsrige indendørs stævner, hvor han 
varetog alle funktioner lige fra annon-
cekampagner, henover tilmeldinger fra 
gæster, til en kæmpe indsats i afvikling 
af stævnerne. 

I de senere år valgte Schou at drosle 
lidt ned på sine aktiviteter i klubben - et 
faktum vi bestemt kunne mærke i vores 
hverdag i klubben. 

Vi vil altid huske tilbage på Jørgen 
Schou som et loyalt, energisk og gemyt-
ligt klubmenneske. 

Æret være hans minde.

Østerbro IF's bestyrelse 
v. formand Linda Sørensen

En tur tilbage i tiden

Vi har scannet en del af ØB's historie og 
gjort det tilgængeligt elektronisk. Bl.a. 
kan gamle jubilæumsskrifter nu down-
loades.

Det drejer sig om ØB's første vedtægter 
fra stiftelsen i 1894, vores 50, 75 og 100 
års jubilæumsskrifter og det første med-
lemsblad fra fra 1969.

De kan alle læses og downloades i pdf 
format.
Se dem unden fanen Om ØIF.
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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:

28. juli 2011

Futsal-holdet faldt med ære
Østerbro IF´s futsal-hold var overra-
skende med hele vejen i kampen om 
københavnsmester-skabet i Futsal. 
Med nederlag til B.1903´s danmarks-
seriehold i sidste runde, brast drømmen 
om oprykning til landets bedste række. 
Men holdet faldt med æren i behold – 
og mere til.
Første halvleg endte målløs, men med 
klart overtal til Østerbro, målt i antal-
let af målchancer. Hele fire gange sås 
én Østerbro´er alene med målmanden, 
uden at det lykkedes at score. 
I anden halvleg bølgede spillet mere 
frem og tilbage, uden at chancerne blev 
lige så store som i første halvleg, indtil 
Casper Nielsen efter 10 minutter – i 
øvrigt for fjerde kamp i træk - bragte 
Østerbro foran med et flot mål, da han 
hårdt presset resolut sparkede bol-
den hårdt over den ellers velspillende 
B.1903-målmand i det korte hjørne.
Resultatet fik straks B.1903 frem på 
banen, og de blev gradvist mere og 
mere nærgående. Og med omkring seks 
minutter tilbage lykkedes det dem at 
udligne. Et hårdt skud blev halvklaret 
af Østerbros målmand, Kristian Knus 
Larsen, men en B.1903´er var hurtigst 
på riposten og udlignede.
1-1 var nok for B.1903, så nu var det 
Østerbro´s tur til at forcere. Østerbro 
satte markspille-ren, Toke Madsen, på 
mål, med det formål at have en ekstra 
mand i marken, men i iveren efter at 
lægge B.1903 under pres, fik holdet 
lavet sit sjette frispark i halvlegen – hvil-
ket i Futsal betyder straffe. Dette scorede 
B.1903 på og med under et minut til-

bage var løbet kørt for Østerbro.
B.1903 kunne juble over sejren og 
oprykningen. Set over en hel sæson 
er det bestemt for-tjent, at B.1903 
blev københavnsmester, men var det 
Østerbro, der på dagen var løbet med 
sejren, tror jeg selv B.1903´s spillere 
havde erkendt nederlaget.
Cheftræner Freddy Lillelund var da 
også tilfreds efter kampen: ”Vi er selv-
følgelig meget skuf-fede lige nu. Sådan 
skal det også være. Så tæt på – og så 
alligevel ikke. Men når vi vågner op i 
morgen, kan vi forhåbentlig også se den 
positive udvikling, vi har gennemgået 
i denne turnering. Vores spil er blevet 
løftet gennem hele turneringen, og 
med over halvdelen af spil-lerne under 
21 år, som tilsammen har under tyve 
1.holdskampe i fodbold på bagen, ser 
det lyst ud for fremtiden. Vi skal være 
opmærksomme på, at det er rutinerede 
danmarksseriespillere, vi har været oppe 
imod. Jeg glæder mig meget til at følge 
udviklingen i den forestående fodbold-
forårssæson.”
Futsal-holdet har i år bestået af Kristian 
Knus Larsen, Jan Vig Nielsen, Toke 
Madsen, David Altschuler, Christian 
Mikkelsen, Casper Nielsen, Alexander 
(Milo) Aagaard, Saleh Mughrabi, Jesper 
Rasmussen og Stig Fjeldvang. 

Kamp for overlevelse i serie 1
Det bliver spændende at se om det for-
yngede Østerbro-mandskab er i stand 
til at klare skæ-rene og undgå nedryk-
ning fra serie 1. Holdet har fået tilgang 
af Sacsha Clausen fra Amager FF og 
Berhan Hissabu fra B.1903/Lyngby, der 

1. senior

A
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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

helt sikkert har forstærket holdet samt 
en del andre, der måske kan gøre det 
samme. Samtidig er Kasper Andersen 
kommet tilbage fra udlandet, Erhan 
Harmankaya er vendt tilbage fra Prespa 
og Michael Vester har igen tid til at prio-
ritere 1.holdsbold. 
Modsat har Frank Sanddahl, Karsten 
Bentsen og Faton Memisi valgt at lægge 
støvlerne på hylden.
Det bliver meget afgørende, hvordan 
det lykkes de unge spillere at slå til. 
Futsalspillerne har som beskrevet tid-

ligere virkelig slået til i indendørshal-
lerne. ”Hvis den udvikling, vi dér har 
set, kan overføres til udendørs fodbold, 
går Østerbro en meget positiv fremtid 
i møde”, udtaler cheftræner Freddy 
Lillelund. 
Holdet har i skrivende stund spillet syv 
træningskampe mod hold fra køben-
havnsserien, serie 1 og 2. Det er blevet 
til fire sejre og tre nederlag.
Mød op til kampene og giv holdet din 
støtte!

Hvem  vil adoptere mig?

jeg savner et nyt hold/hjem, der vil have 
mig. jeg er iklædt en ØIF trøje. 

Nu har jeg ligget i en container i 3 år 
uden at have et hold at høre til.
Jeg føler mig meget hjemløs, så jeg 
håber at der er et hold der vil kendes 
ved mig. Jeg er en ganske fredelig,jeg er 
meget nem at passe. Bare man 
behandler mig pænt og ordenlig og ikke 
kaster rund med mig. For det kan 
jeg ikke holde til.
Jeg er ikke ret høj. 70 cm, jeg vejer 1,2 
kg. er hvid med sorte prikker.
Så hvis der er nogle der vil kendes ved 
mig, kan i rette henvendelse til
matrialemanden i ungdomsafdelingen.

Her er han …

Fidusen
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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

Vidste du at …
… nu hedder det ikke Lilleput, Drenge eller Junior mere.

I stedet hedder det nu U11, U13 og U15 og har gjort det i flere år.
U'et står for "under" og det betyder, at de spillere som f.eks. spiller på 

U11-holdet er under 11 år og først fylder 11 år til næste år.

Fodboldskole i juli måned!

Vores kommende klubhus begynder så småt at tage form …

Sidste år spillede vi 7 mands med 2 
hold og vi blev nr 3 med det ene hold, 
og nr 5 med det 2 hold.
Årets spiller på hold 1 blev Daniel og 
på hold 2 Nasim. Årets træningspokaler 
gik til Kasper på 1 holdet og 2 holdet 
Nicklas J.
I år er vi statet på 11 mands. og har til-
meldt os til en træningsturnering med 1 
hold. Det er noget andet end det vi er 
har været vant til, men det går sådan set 
meget godt. 
Så vi håber vi får et godt forår.

1. holdet starter på ude bane mod 
B 93 - 3
2. holdet starter også ude mod 
B 1903 - 3.
Derudover skal vi igen iår til Gistrup i 
kristihimmelfarts ferien, hvor vi forsøger 
os med et 11 mands hold.
Vi håber at der er rigtig mange der vil 
komme og se vores kampe.

Juste og Carsten

Da vi i østerbro har nogle hold, hvor 
vi selv skal stille med dommere, søger 
vi dommere til at dømme nedenfor 
nævnte holds kampe.
 
11 MANDS
Serie 5 pulje 19: . . . . . . . . . 4 Kampe                    
Drenge u 14  2: . . . . . . . . . 4 kampe
 
7 MANDS
Kvinder 7 mands/ mester: . . 5 Kampe 
Kvinder 7 mand/pokal: . . . . . 1 kamp 
Herre   7 mands/151: . . . . . 5 kampe            
Herre   7 mands/157: . . . . . 6 kampe                                                                                  
Drenge U 12 1/8 B: . . . . . . 4 kampe
Drenge U 12 2/9 B: . . . . . . 3 kampe

 I alt kampe  . . . . . . . . . . . 32 kampe

Hvis du skulle have lyst til at hjælpe 
med at få afviklet disse kampe kan du 
kontakte Carsten i klubben om 
torsdagen.

NYT FRA   98-97

Dommere søges
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Kontingent i Østerbro IF pr. kvartal
Fra 1. juli 2009

Miniput årgang  0-9 år: Drenge/piger  ............................. 190 kr.
Lilleput årgang 10-11 år: Drenge/piger  ............................. 190 kr.
Drenge årgang 12-13 år: Drenge/piger  ............................. 245 kr.
Junior årgang 14-15 år: Drenge/piger  ............................. 245 kr.
Ynglinge årgang 16-17 år: Drenge/piger  ............................. 245 kr.
Seniores årgang 18-25 år: Drenge/piger  ..............................320 kr.
Seniores (SU) årgang 18-25 år: Drenge/piger  ..............................256 kr.
Seniores (SU)  > 25 år: Drenge/piger  ..............................320 kr.
Seniores årgang 26-64 år: Drenge/piger  ..............................400 kr.
Seniores   > 65 år: Drenge/piger  ..............................250 kr.
Passive   < 60 år: Drenge/piger  ..............................130 kr.
Passive  > 60 år: Drenge/piger  ............................. 100 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

Østerbro IF søger ny træner til Senior 
2 fra starten af denne sæson.

Dere r tale om klubbens serie 3 hold, 
der fra sæsonstarten skal træne sam-
men med 1. holdet i én samlet trup. 
Den nye træner skal indgå i et træner-
team med 1. holds træneren og dennes 
assistent.
Serie 3 holdet er nedrykker og spillede 
i serie 2 i dette efterår.

Henvendelse kan ske via:
mail.osterbro@osterbro-if.dk
Telefon: 36306982 (Frank, næstfor-
mand)

Se også annoncen på KBU's hjemme-
side

Østerbro IF søger ny 2. holdstræner

Kampprogram Østerbro IF
Serie 1, P2

Dag Dato Kl. Hjemmehold Udehold Spillested

Lør 02-04-2011 13:00 Østerbro IF Dragør Bk. Kunst, Fælledparken
Lør 09-04-2011 11:15 Bk. Viktoria Østerbro IF Kunst, Fælledparken
Tor 14-04-2011 19:30 Østerbro IF IF Føroyar Kunst, Fælledparken
Lør 16-04-2011 15:00 Bk. Rødovre Østerbro IF Rødovre Stadion Opvisn.
Lør 30-04-2011 15:00 Østerbro IF Bk. Hekla Kunst, Fælledparken
Tor 12-05-2011 19:00 KFB Østerbro IF Kløvermarken
Lør 14-05-2011 15:00 Østerbro IF FA 2000 Kunst, Fælledparken
Ons 18-05-2011 19:00 Sundby Bk. Østerbro IF Sundby/Kløvermarken
Lør 21-05-2011 13:00 Østerbro IF Bk. Prespa Kunst, Fælledparken
Fre 27-05-2011 18:00 Husum Bk. Østerbro IF Husumparken
Tor 09-06-2011 19:30 Østerbro IF Vigerslev Bk. Kunst, Fælledparken
Lør 11-06-2011 15:00 Kastrup Bk. Østerbro IF Røllikevej
Lør 18-06-2011 15:00 Østerbro IF VLI Kunst, Fælledparken
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Støt Østerbro IF
og bliv set!

Køb en annonce 
i klubbladet

Tlf.: 35 26 15 20
e-mail: osterbro@osterbro-if.dk

Åbningstider Klubhuse

P.H. Lings Allé:

Tirsdag og Torsdag kl. 17.00 - 22.00

samt under weekendens kampe

Ryparken:

Efter aftale med Finn på tlf.:

2298 6591

OBS! INGEN KREDIT!

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

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

Punkt 1: Valg af dirigent: Leo Jakobsen 
blev valgt. Dirigenten konstaterede 
generalforsamlingens lovlighed.
Punkt 2: Beretning om klubbens virk-
somhed i det forgangne år. 
Dernæst uddelte formanden årets pokaler:
Årets trænere: Gert Jedig og Khalid 
Sehested som trænere for 3. og 4. holdet
Årets Østerbroer: Poul Klarskov for sit 
mangeårige virke i bestyrelsen for klubben.

Året 2010 bød ikke på nogen revolution 
i klubben. Vi har brugt året på konsoli-
dering. Vi har nået nogle af vore mål:
Antallet af medlemmer ligger lige 
omkring 550. Målet var tidligere 500 
medlemmer. Nu kan vi sætte målsætnin-
gen op til 600 medlemmer.
I seniorafdelingen har det været spar-
somt med de store resultater. 1. holdet 

ligger lige over nedrykningsstregen i S 
1. Det nyværende trænerteam fortsætter 
indtil 30. juni 2011 hvor vi har ansat en 
ny træner.
2. holdet står p.t. under træner og hold-
leder. Vi søger med lys og lygte efter en 
ny træner. Men det er svært at få en træ-
ner til et S 3 hold. 
Vi har nu fået et 11-mands kvinde hold 
for første gang.
Vi har stadig lukkede hold både på 
11-mands og 7-mands siden.
I ungdomsafdelingen har vi  nu så 
mange børn, at vi har måtte sætte nogle 
på venteliste.
Flere af vore børn rykker nu op i de 
højere årgange og spiller 11-mands fod-
bold. 
Vi har heldigvis fået mange forældre til 
at påtage sig et stykke arbejde med at 
træne de mange børn.
Formanden berettede om byggeriet af 
det nye klubhus. Der er problemer med 
det aftalte antal m2, idet kommunen 
tilsyneladende har skåret ned på antallet 
af m2 uden at vi har godkendt dette.
ligt for at blive orienteret om byggeri-
ets stade, men også for at diskutere det 
fremtidige samarbejde i klubhuset. Der 
er p.t. ikke truffet nogen aftaler idet man 
ikke kender kommunens indstilling til 
vort ønske til drift af kantinen m.m.
Formandens beretning blev godkendt.
Punkt 3: Regnskabsaflæggelse. 
Poul redegjorde for revisorernes beret-
ning, der havde godkendt regnskabet 
uden bemærkninger. Poul redegjorde for 
de forskellige posters andel af det sam-

Referat af Generalforsamlingen i Østerbro IF 
den 16. marts 2011

AÅrets Østerbroer: Poul Klarskov
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lede resultat.. Resultatet var meget bedre 
end forventet på grund af større indtæg-
ter og mindre udgifter.
Resultatet blev et overskud på tkr. 48 og 
en egenkapital på tkr. 302. Poul takkede 
vore piger i bestyrelsen Linda og Jannie 
for deres hårde arbejde for at sørge for, 
at vi altid har overskud på regnskabet.
Forventningerne til 2011 er noget 
afdæmpet.
Der var spørgsmål til regnskabet. Det 
drejede sig om tilskuddet fra FOS. 
Kassereren besvarede spørgsmålet
Regnskabet blev herefter godkendt.
Punkt 4: Indkomne forslag. Der var ikke 
indkommet nogen forslag.

Punkt 5: Valg. Se separat oversigt over 
de valgte.
Punkt 6: Eventuelt. Der var også her 
nogle spørgsmål til det nye klubhus. 
Formanden besvarede spørgsmålene.

Da der ikke var flere spørgsmål, takkede 
dirigenten de tilstedeværende for god ro 
og orden og erklærede generalforsamlin-
gen for slut.
Formanden takkede dirigenten for god 
ledelse af Generalforsamlingen.

Ovenstående referat fra Generalfor-
samlingen godkendes hermed 2011.

Leo Jakobsen.

Referent: Poul Klarskov
PK 180311 referat fra generalforsamling 

i ØIF

Den årlige generalforsamling i Old Boys 
foreningen blev i år afholdt mandag den 
14. februar 2011 kl.19.00. Der mødte 
13 op inkl. bestyrelsesmedlemmer og 
revisorer.
Som dirigent blev Leo Jakobsen valgt, 
og han kunne konstatere, at forsam-
lingen var lovligt indkaldt, og han gav 
derefter ordet til Frank Kristoffersen, som 
fremlagde formandens beretning for 
regnskabsåret 2010, der blev enstem-
migt vedtaget af forsamlingen. Bagefter 
fremlagde kassereren regnskabet, som 
ligeledes blev godkendt. 
Der skulle herefter vælges ny bestyrelse 
for 2011, og da alle var villige til at gen-
opstille, blev den nye bestyrelse gen-

valgt og er som følger:

Frank Kristoffersen  . . . . . . . Formand
Per Reitelseder . . . . . . . . . . Kasserer
Carl Aasager
Steffen Søberg
Keld Justesen og Jan Brinch Nissen blev 
ligeledes genvalgt som revisorer, så 
bestyrelsen og revisorer fortsætter derfor 
uforandret.
Under punkt 4: Indkomne forslag fore-
slog Steffen ændring af ”Willy Larsen 
Cup” navnet, men trak senere dette for-
slag tilbage.
Efter en lille times tid blev generalfor-
samlingen herefter lukket, og foreningen 
var vanen tro vært for en genstand.

Referat Fra Østerbro IF Old Boys
Generalforsamling 14.02.2011

På Generalforsamlingen blev jeg ud -
nævnt til årets Østerbroer.  Det er en 
hæder og ære, jeg er glad for at mod-
tage. Fra klubbens hjemmeside kunne 
jeg samme dag printe ud fra klubbens 
75-års jubilæum i 1969. Her var jeg 
også kasserer. Det er mange år siden.
Det der har drevet mig i alle årerne er 
glæden ved at kunne udnytte de evner 

jeg har for tal. Forhåbentlig også til gavn 
for klubben. På en nylig generalforsam-
ling for Fælledklubberne udtalte jeg, at 
jeg ikke ville genvælges om et år. Nu 
må det være nok. En anden må tage 
over. Jeg vil dog stadig hjælpe til såfremt
klubben ønsker dette.

Poul Klarskov

Klubbens regnskab for 2010 viste ind-
tægter for tkr. 1.325 og udgifter for tkr. 
1.277 og dermed et overskud på tkr. 48. 
Da vi havde budgetteret med et under-
skud på tkr.12 er det en forbedring på 
tkr. 60 der har været større indtægter og 
mindre udgifter .

Klubbens kapital er ved udgangen af 
2010 på tkr. 302. 
Bankbeholdningen er på tkr. 233.

Vi har nu for 6. år i træk haft overskud. 
Dette er vigtigt fordi vi så kan disponere 
mere frit.
I 2011 har vi budgetteret med et over-
skud på tkr. 6. Lad os håbe vi kan over-
gå dette skøn.

Kassereren

Årets Østerbroer takker for udnævnelsen

Klubbens regnskab for 2010
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Vintersæsonen har været koncentreret 
om tekniske øvelser og skud på mål for 
alle vores friske spillere. Vi er stadig en 
stor årgang med ca. 30-35 ivrige drenge 
til hver træning. Så vi er nu 3 faste træ-
nere på banen til at få det meste ud af 
vores korte træningstid på 2x45 minut-
ter. Vi deler normalt drengene i 3 grup-
per/stationer 1 med skudøvelser, 1 med 
tekniske øvelser og 1 med kamp på 2 
små mål. 
Vi har kun været til et par enkelte 
indendørsstævner, hvor drengene har 
fået en høj puls, da det er nogle intense 
korte kampe.

Efter en lang vinter ser vi frem imod 
snart at komme ud på det grønne græs 
om KI tillader det midt i april.
Vi har tilmeldt 4 hold til udendørs tur-
neringen så vi kommer til at mangle 1 
eller 2 frivillige forældre som holdledere 
til det 4. hold. De 3 andre hold bliver 
ledt af Ralph, Tom og Kasper. 

På ’02’s vegne
Ralph

Årgang 02

Vinter 11- '02

Runde fødselsdage i 2011

Select Sport A/S                        
                
Super Best
Østerfælled Torv

FA Sport 
Vigerslev Alle 124 
2500  Valby 
3646 2210

RS Components A/S 
Vibevej 9 - 11
2400 København NV
3816 9900

Klubbens sponsorer 2011

Støt sponsorerne
 - de støtter os !
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På tærsklen til foråret er det tid til at se 
tilbage på vores vintersæson. Vi har træ-
net i hal, på skole, på kunst og foruden 
deltaget i diverse stævner.

Vores årgange fra ’03 til ’94 har spillet i 
Svanemøllehallen, mens de små årgange 
fra ’04 til ’07 har brugt gymnastiksa-
len på Strandvejsskolen. Samtidig har 
’94, ’97, ’99, ’00, ’01 i den grad brugt 
kunststofbanen gennem hele vinteren. 
Med Ecco, Bjarke, Nis, Carsten, Juste og 
Jesper som primus motorer har de tram-
pet gennem sneen, vinden og mørket. 
Fantastisk arbejde.

Vi bruger DBU’s ’Aldersrelateret træ-
ningskoncept’ som opslagsværk og vi 
har efterhånden fået skabt et godt fod-
boldmiljø hvor trygheden gør at man 
tør fejle og derved tage ved lære, hvor 
’både og’ tæller frem for ’enten eller’, 
hvor variation i øvelserne gør at trænin-
gen interessant og kampgrupper med 
kammeraterne får os til at glæde os til 
den næste kamp. 

Over 250 ungdomsspillere er fordelt på 
21 tilmeldte hold under 18 år.
Mange hold er lig med mange trænere 
og holdledere. Der er flere forældre 
der stiller op som assistent træner eller 
holdleder til at samle hold til kam-
pene. Vi mangler dog stadig trænere 
i ’97, ’00, ’01, ’03, ’04 og holdledere 
i ’00, ’03. Har du tid til at hjælpe på 
dit barns hold, så meld dig endelig til 
Ungdomsformanden.

Vi ser frem mod KBU’s turnering, stæv-
ner og Kr. Himmelfartstur inden som-
merferien.

Lad mig slutte med at takke for samar-
bejdet og opbakningen gennem vinteren 
og jeg glæder mig til den forestående 
forårssæson.

Med sportslig hilsen
Kim

Nyt fra Ungdomsformanden

Vinter 11b- '02



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
e-mail: dsl160524@vip.cypercity.dk

ØSTERBRO IF`S  BESTYRELSE  2011 UNGDOMSAFDELINGEN  2011
U4 Dr. 3M (07): Kim Sindahl
mobil: 2876 4577
e-mail: kim.sindahl@gmail.com
 
U5 Dr. 3M (06): Kim Sindahl
mobil: 2876 4577
e-mail: kim.sindahl@gmail.com
 
U6 Dr. 3M (05): Kim Sindahl
Mobil: 2876 4577
e-mail: kim.sindahl@gmail.com
 
Stig Hansen
Mobil: 2751 8679
e-mail: osterbro@osterbro-if.dk
 
U7 Dr. 3M (04): Kim Sindahl
Mobil: 2876 4577
e-mail: kim.sindahl@gmail.com
 
U8 Dr. 3M (03): Bettina Rindom
Mobil: 2843 5377
e-mail: bets@kabelnettet.dk
 
Ummar Lee RafiQ
Mobil: 4095 9347
e-mail: osterbro@osterbro-if.dk
  
U9 Dr. 3M (02): Ralph Mcewan
mobil: 2625 4001
e-mail: ralfmc@live.dk
 
Tom Hansen
mobil: 2064 4948
e-mail: tom10hansen@hotmail.com
 
U10 Dr. 5M (01): Ecevit Camur
mobil: 2828 2814
e-mail: ali.dine@yahoo.dk
 
U11 Dr. 5M (00): Bjarke Røder
mobil: 2420 1017
e-mail: blroder@gmail.com

Solveig Svensson
mobil: 2615 3153
e-mail: solveigsvensson@live.dk
 
Helle Klein
mobil: 2993 9270
e-mail: poul_klein@post.tele.dk
 
Helle Paasche
mobil: 4063 2910
e-mail: paasche67@yahoo.dk
 
Gunhild Røder
privat: 3920 6283
e-mail: begun@webspeed.dk
 
U12 Dr. 5M (99): Jesper Mathiesen
mobil: 4090 8580
e-mail: jma140267@gmail.com
 
Klaus Bastrup
mobil: 2715 0217
e-mail: bastup.madsen@it.dk
 
U13 Dr. 7M (98): Carsten Pedersen
mobil: 2232 2483
e-mail: ncp1954@hotmail.com
 
U14 Dr. 11M (97):Keld Justesen
privat: 3887 7973
e-mail: pijust@webspeed.dk

U17 Dr. 11M (94): Nis Petersen
mobil: 2984 7177
e-mail: petersen_nis@hotmail.com
 
Ungdomsformand: Kim Sindahl
mobil: 2876 4577
e-mail: kim.sindahl@gmail.com
 
Materialer: Carsten Pedersen
mobil: 2232 2483
e-mail: ncp1954@hotmail.com

FORÆLDREFORENINGEN 2011
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
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OLD BOYS FORENINGEN 2011          
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 2011
1. Holdet (serie 1, pulje 2): 
Freddy Lillelund
privat: 3961 2141, mobil: 2076 9084 
e-mail: fam.lillelund@os.dk
 
Hans Overdahl
privat: 3918 5038, mobil: 2227 2139 
e-mail: hans_christiansen@jubii.dk
 
2. Holdet (serie 3, pulje 10): 
Freddy Lillelund
privat: 3961 2141, mobil: 2076 9084 
e-mail: fam.lillelund@os.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 5, pulje 19):
patrick Slansky
mobil: 2855 2213
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 2): 
Thomas Jakobsen
mobil: 2674 0649
e-mail: tjakobsen555@gmail.com
 
7M Kvinde (mester): 
Thomas Jakobsen
mobil: 2674 0649
e-mail: tjakobsen555@gmail.com
 
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
 
Ryparken: Finn Brønnum
mobil: 2298 6591
 
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 2011


