
Helle Funch's stolte drenge på 2. pladsen
Pinsestævne i Dragør for årgang 00. Vi skulle spille 6 kampe. De 3 første kampe spil-
lede vi inden frokost - der tabte vi 2 kampe med 1 - 0 i begge kampe (trods flere mål-
forsøg). Den tredje kamp uafgjort 1-1. De tre sidste kampe:  tabte vi 3-1 i første kamp 
(de kunne slet ikke finde rytmen) en uafgjort 1-1  og sidste kamp VANDT vi kampen 
0-4  jubel !! Som nogle af drengene sagde Vores første sejr ( Victor, Marcus , Otto, 
Yuacuub og Adam) det er også de drenge der har spillede længst tid på dette hold. 
Samlede blive vi nummer 2 for årgang 00 !!!!
Målscorerne var Ibrahim med 2 mål,  Ali 2 mål, Mohammed 1 mål  og Yuacuub 1 mål.
Dagens spillerstemmer fordelte sig således: 1 pladsen Ibrahim. 2. pladsen - med lige 
mange stemmer: Abdulaii, Victor, Marcus (målmand i alle kampe). 3 pladsen - med 
lige mange stemmer: Mohamed og i Ali. Vi havde en skøn dag og alle var glade og 
stolte. Ibrahim roste alle drengene meget og synes de var blevet rigtig dygtige. Helle Funch

Årgang 99. Gistrup 2012 i sommer

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 2012  • 14. årgang
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Aldrig har vi været så mange medlemmer 
i klubben.
Her midt i juli måned 2012 kunne vi i 
registeret over medlemmer se tallet 657.
Det er flot. Og det forlyder at flere er på 
vej. Bestyrelsen havde for nogle år siden 
et mål på 500 medlemmer.
Hvad bliver det næste mål. 700 medlem-
mer?

En af de glædelige ting ved at se i med-
lemsregisteret er, at vi nu har 90 kvinde-
lige medlemmer over 18 år. Dette rykind 
af kvindelige medlemmer hænger sam-
men med tilgang af mere end 30 spillere 
fra Skjold. Sammen med spillerne er 
også kommet et trænerteam.
Vi har nu tilmeldt 3 11-mands/kvinde-
hold til turneringen samt 2 7-mands/
kvindehold.

Vor naboklub Skjold har i sommerferien 
startet en rekonstruktion af klubben efter 
at have afholdt en ekstra ordinær gene-
ralforsamling.
Skjold har en gæld på mkr. 2.5 som man 
prøver at komme af med. Men det ser 
sort ud for vor nabo.
En konkurs og efterfølgende dannelse af 
en ny klub Skjold vil medføre en nedryk-
ning af klubbens seniorhold til S 5.

På herresiden har vi fået nogle flere 
lukkede hold både som 11-mands og 
7-mands hold.
Alt i alt sætter vi ny rekord i antal hold til 
efterårsturneringen 2012.
Bestyrelsen har netop forlænget kon-
trakten med vor træner Allan Timm. 

Derudover er en gammel kending Daniel 
Jønsson påbegyndt som assistent træner 
i A-truppen for at se om trænervejen er 
noget for ham.
Sammen med Karsten og de øvrige træ-
nere omkring A-truppen har vi et stærkt 
trænerteam. Nu mangler vi at se resulta-
terne af det store arbejde, der udføres.

I ungdomsafdelingen har vi i foråret fået 
5 nye trænere/leder til at tage sig af de 
mange unge spillere. Vi har nu 400 unge 
spillere under 18 år samt en venteliste 
på over 100 spillere som gerne vil i gang. 
Dette kan kun lade sig gøre såfremt vi får 
flere trænere/ledere.

Den 2. juni 2012 var klubben i samar-
bejde med H B og Heimdal vært for DBU 
der havde inviteret over 600 personer til 
et træf på Fælleden i forbindelse med en 
landskamp i Parken. Vi har fået ros for 
vort arrangement samt tjent nogle penge 
til vor bankkonto.

I juli måned har vi afholdt den årlige DBU 
Fodboldskole med over 160 deltagere. 
Alt forløb som det skulle. Vi er nu blandt 
de klubber der har afholdt dette stævne 
igennem 20 år. Vi har fået et flot diplom 
fra DBU.

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:
22. november 2012

Et tilbageblik på gamle dage
Et tilbageblik på gamle dage.
Når man bliver gammel ser man som 
regel tilbage på ”de gode gamle dage”.
Dette gør undertegnede så også. Jeg ser 
tilbage på sæsonen 1962.
For 50 år siden kulminerede min ung-
doms fodbold tid. Jeg var anden års 
Yngling på et af landets bedste ynglinge-
hold. Vi deltager i DBU´s talentturnering
med alle divisionsklubberne. 
Vi har spillet i Provinsen mod Vejle og OB 
og har slået dem. I semifinalen taber vi 
til AB.Men vi er altså blandt de 4 bedste 
i Danmark.
I København er der en pokalturnering 
med alle hold. Da klubben ikke er et
divisionshold spiller vi til daglig i 
B-rækken som vi vinder suverænt.
Men i Pokalturneringen kan vi spille mod 
alle divisionsholdene.
På Søbanen i Fælledparken er der som 

regel tilskuere hele vejen rundt om 
banen når vi spiller Pokalkampe.
Vi slår bl.a. Fremad Amager og AB på 
vejen til Finalen i Idrætsparken hvor vi 
skal spille mod KB. Da dagen oprinder, 
en lørdag eftermiddag løber vi ind på den 
berømte bane med 3000 tilskuere til at 
se os.
På KB´s hold er der mange senere kend-
te spillere der bliver danmarksmestre i 
1970erne.
Men efter en stor kamp vinder vi med 
5-4 og jeg modtager som anfører KBU´s 
pokal og må holde en tale for klubben og 
modstanderne. Aldrig har jeg været mere 
nervøs.  

Bagefter fik vi en stor fest i klubben og 
da søndagsaviserne var til salg på 
Trianglen kl. 00.30 skulle vi selvfølgelig 
hen og købe dem og se os selv omtalt. 

Vi fik en fin omtale i bladene.
På holdet fra dengang spiller Hans 
Overdahl og undertegnede stadig hos de 
gamle.

Se det var et rigtigt eventyr.

Poul Klarskov

Opstart af Pigeafdeling i Østerbro IF
Det er med stor fornøjelse at kunne meddele at vi nu starter pigefodbold op i 
Østerbro IF. Alder: 6 - 16 år. 
 
Første træningsdag bliver onsdag d. 15. august kl. 17.00 til 18.30. 
Der er mulighed for at klæde om i klubben’s omklædningsrum fra kl. 16.30. 
 
Efter træning er der rundvisning i klubben’s lokaler. 
 
Du er velkommen til at tage en veninde med, hvis du har nogle veninder der ikke 
har hørt om vores pigefodbold opstart eller sende en mail til 

osterbro@osterbro-if.dk. 
 

Med sportslig hilsen 
Ungdomsudvalget

54



76

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 … 

Årgang 03
D. 24/6 tog vi afsted til forår/sommer 
sæsonens sidste store stævne: Køge 
sommer cup 2012
Dini, Yunus, Rumle,Feras,Aleksander, 
Jaspar, Lukas og Jonatan skulle spille 7 
mands stævne i silende regn/ skybrud. 
Vi havde desværre fået 2 afbud på 
dagen, så drengene vidste at de skulle 
give den fuld skrue :-) 
Det må man sige at de levede mere end 
op til!
Første kamp endte fuldt fortjent 4-2 
i vores favør og så skal jeg love for at 
drengene havde fået blod på tanden, de 
endte direkte i finalen med overbevisen-
de sejre i de resterende puljekampe 8-0, 
7-2 og 10-0 

Finalen vandt drengene meget overbevi-
sende 4-0 over Gadstrup, hvis trænere 
iøvrigt bagefter skamroste vores dren-
gene for deres flotte spil og gode teknik 
( her er det vist på sin plads at sende en 
varm tak til Freddy for hans fantastiske 
indsats med teknik og spilintelligens træ-
ning!)
Så trods regn og kulde var humøret højt 
og drengene, trænerene og forældrene 
havde en dejlig dag :-)
I er bare verdens sejeste sødeste dygtig-
ste drenge, det er altid en fornøjelse at 
være sammen med jer!
Og en kæmpe tak til jeres altid opbak-
kende forældre!

Bettina Rindom

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 per-
sonligt 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
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Oplevelser fra U13's verden fra foråret 
2012 - set gennem en voksens briller:
Foråret 2012 startede som sædva-
nen tro med at vi trænede indendørs i 
Svanemøllehallen. Det er noget af en 
udfordring at holde mellem 20 og 26 
12-13 årige i gang på en ”indrammet” 
håndboldbane på en gang. Ud fra devi-
sen om at ingen skal stå stille eller løbe 
rundt på må og få i hallen. Derfor har 
det været en kærkommen ny mulighed, 
at vi har kunnet træne systematisk på 
kunststofbanen ved siden af Parken 
hver torsdag. Det har været en god ople-
velse med mere plads og bedre øvelser. 
Endvidere fordi drengene er dukket op 
i samme omfang som om tirsdagen i 
Svanemøllen. Vi har desuden haft fordel 
af, at Freddy har startet teknik træningen 
op hver fredag/lørdag. Så fra at træne en 
gang om ugen hver vinter er drengenes 
træningsmængde øget voldsomt. Det har 
haft store udslag i drengenes spilintel-
ligens og tekniske færdigheder - mere om 
dette senere.
Foråret (eller sen vinter om man vil) bød 
på den første gode oplevelse udenfor 
banerne, da klubhuset blev taget i brug 
for første gang. Vi samlede således 54 
voksne og børn til en kold og sen tors-
dag aften i klubhuset til et indlæg fra 
tidligere Superligatræner m.m. Christian 
Andersen. Arrangementet blev en stor 
succes at dømme efter tilbagemeldin-
gerne. Selv Kim Sindahl blev set grine 
den aften! Det var rart at føle den store 
opbakning fra forældrene denne aften.
Efterfølgende i løbet af det tidlige forår 
fik vi for første gang meldt årgangen 
til en række indendørs stævner. Det 

tog drengene noget tid at vænne sig til 
at spille "positionsspil" i hallerne, men 
da det først var kommet lidt ind under 
huden sluttede vi sidste stævne af med 
en semifinale nederlag (knebent) til 
nogle bornholmerdrenge. Det gentager 
vi helt sikkert næste vinter, dog i håb om 
at vi kan gøre det endnu bedre og med 
endnu flere drenge som deltager.
Ved forårets komme skulle der inddeles 
nye hold, og samtidig skulle vi for før-
ste gang deltage med 9-mandshold (i 
modsætning til tidligere år, hvor vi kun 
har spillet 7.-mands). Og i år valgte vi for 
første gang at styrkeinddele drengene, 
hvilket resulterede i et Hold 1 og Hold 
2. Da vi kom i samme pulje, blev afta-
len at førsteholdet måtte være det hold 
som i tredje kamp vandt det indbyrdes 
opgør! Det kom der en god tone og en 
række interne motiverende drillerier ud 
af. Sæsonen gik igen rigtig godt med 
det resultat at Hold 1 vandt rækken, 
mens Hold 2 sluttede på en femteplads. 
Endnu en god oplevelse for 99'erne. Især 
hæftede jeg mig ved at der blev spillet 
fodbold. Og ikke losset og løbet efter 
bolden. Princippet om at vi spiller bolden 
op nede fra målmanden bliver efterlevet 
af begge hold! Vi tror på, at det er sjovere 
og i sidste ende fører til at drengene får 
nogle bedre fodboldevner.
Kulminationen på foråret 2012 var så 
Kristi Himmelfartsturen til Gistrup (LKB 
Cup) i Nordjylland. I år var vi 21 drenge 
afsted, hvilket rakte til to 7-mands 
hold af hhv 10 og 11 mand. Turen blev 
som de foregående år en stor succes 
rent socialt, herunder en tur i Fårup 
Sommerland! Drengene bliver jo ældre 

Sidste nyt fra Ungdomsafdelingen

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.

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

u
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for hvert år og det afstedkommer nye 
behov. Ikke mere om dette emne - men 
jeg er sikker på at drengenes Facebook 
kontakter er steget voldsomt ifm. turen. 
Fodboldmæssigt blev det en stor succes, 
idet begge hold nåede langt i turnerin-
gen. Så  langt at holdene endte med at 
mødes i den ene semifinale, hvor der 
blev hård kamp om at komme i finalen. 
Hold 2 udfordrede virkelig Hold 1, og 
førte således 2-1 ved pausen. Hold 1 
hev dog sejren hjem på 3-2, da alvoren 
gradvist gik op for dem. Stor ros til Hold 
2 for en jætteindsats. De troede på at 
de kunne vinde! Samlet resultat for tur-
neringen blev at Hold 1 vandt og at Hold 
2 tog en fortjent 3. plads med hjem. Så 
begge hold fik pokaler og medaljer. Det 
negative fra turen? En brækket arm, to 
skadestuebesøg og en sen hjemkomst 
pga. finalerne!
Sidst men ikke mindst vil jeg slutte af 
med at rette en stor tak til Janus Gjøe, 
Kim Sindahl og Jens Willars (Simons far), 
samt Freddy for indsatsen omkring træ-
ning, turneringer og praktik. Endnu større 
tak til drengene for en super sæson, 
både spillemæssigt, men især også 

socialt. Selvom jeg råber højt en gang i 
mellem, så er i nogle fantastiske drenge 
at arbejde sammen med. Til sidst vil jeg 
gerne rette en lille bøn til forældrene til 
Hold 2 drengene om at de gerne må give 
mere udtryk for deres ønsker og behov 
for drengenes udvikling og aktiviteter . 
Vi vil da gerne have en holdleder som 
kan støtte Janus noget mere med holdet. 
Men stor tak til de forældre som dukker 
op og hjælper til med kørsel til kampe 
og praktik omkring kampene!!! Det er 
værdsat!!!
For mere information og billeder m.m. 
så henvises til Facebook-gruppen: ”ØIF 
årgang 99”. Der er nogle gange under-
holdning for alle pengene… 
Til slut: tak for et godt forår! Vi ses jo alle-
rede til Lunderskov Cup 10. august. Mere 
om dette 

Jesper

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

Kampprogram
Serie 1, Mænd Efterår

Dag Dato Kl. Hjemmehold Udehold Spillested
Lør 11-08 13:00 Østerbro IF Firkantens Bk. Kunst, Fælledparken
Lør 18-08 15:00 BK Rødovre Østerbro IF Rødovre Stadion. Opvisn.
Lør 25-08 13:00 Østerbro IF KFB Kunst, Fælledparken
Lør 01-09 13:00 Tårnby FF Østerbro IF Vestamager Idrætsanlæg
Tir 04-09 19:30 Østerbro IF CSC Kunst, Fælledparken
Søn 16-09 13:30 Nørrebro United Østerbro IF Kunst, Ryparken
Lør 22-09 13:00 Østerbro IF HB Kunst, Fælledparken
Lør 29-09 13:00 Bk. Hekla Østerbro IF Hekla Park
Lør 06-10 13:00 Østerbro IF BK Fix Kunst, Fælledparken
Lør 13-10 15:00 Sundby Bk. Østerbro IF Sundby/Kløvermarken
Lør 20-10 13:00 Østerbro IF VLI Kunst, Fælledparken
Søn 04-11 11:45 Vigerslev Bk. Østerbro IF Kunst, Valby IP, tribunen
Lør 10-11 13:00 Østerbro IF Fk. Prespa Kunst, Fælledparken



12 13

Nu bliver det svært … Østerbro I F's Damesenior vokser
I august udgaven af dette blad 2011, 
skrev jeg lidt om hvad ØIF og spillerne 
kunne forvente at opleve med mig som 
træner.
Jeg stillede også spørgsmålet: ”Er vi ved 
et vendepunkt?”
Svaret kender i alle nu, og for nye læsere 
komme det endnu engang her: JA, det er vi.
1.holdet endte på en flot 6.plads i tur-
neringen, og leverede i pokalturneringen 
overraskelser mod både Skovshoved(ds) 
og FA2000(ks) – lever vi stadig i pokalen 
når dette blad kommer på gaden, ja så er 
det fordi at også NB Bornholm(2.div.) har 
forladt Fælledparkens kunstbane som 
tabere.
2.holdet fik vi rykket op fra serie 4 til 
serie 3, med 11 sejre på stribe.
På et tidspunkt i vinters havde vi fak-
tisk så stor tilslutning af spillere, at vi i 
foråret har haft 3 hold under vingerne af 
A-truppen. Træningsfremmødet har siden 
juli 2011, været fremragende, og konkur-
rencemiljøet går nu fint hånd i hånd med 
det sociale liv på tværs af holdene. Præcist 
det klubben og spillerne ønskede sig.
Men vi skal videre med projektet nu, og 
derfor er der også altid ting der skal ret-
tes til, og kan gøres anderledes. Men vi 
skal også huske på de elementer, der 
bragte smilet frem så mange gange. 
Truppens spillestil, og træningsmetoder, 
bygger stadig på solid fysisk træning; 
konkurrencemiljøet bliver hele tiden 
næret med nye øvelser hvor det at vinde 

er et ekstremt vigtigt element; men vi 
bruger også meget tid på at øve os i at 
have bolden, og gøre noget fornuftigt 
med den.
En mindre gruppe af spillere træner nu 
fast 3 gange om ugen, og det vil over tid 
give endnu mere kvalitet til truppen. En 
anden ny ting vi prøver at højne kvalite-
ten af spillerne og holdene med er video 
– vi optager vores kampe, og kigger så 
på forskellige gode og knap så gode 
situationer i samarbejde med spillerne, 
og træner så efterfølgende i at forbedre 
disse.
Rykker 1.holdet så op i sæsonen 2012-
13, nu det hele går så godt?
Tja, måske, hvorfor ikke, kunne man 
spørge sig selv. Vi har en stor gruppe 
af gode spillere der gerne vil det her, 
og vi får stadig tilgang af gode spillere 
der hele tiden presser dem vi allerede 
har. Vi har et sundt træningsmiljø, og vi 
har gode faciliteter i vores nye klubhus, 
så rammerne er efterhånden på plads. 
Men for at gå hele vejen skal man også 
have lidt held, ikke for mange skader hos 
bærende spillere, stolpe ind i stedet for 
stolpe ud osv. Mange faktorer afgør hvem 
der ender i toppen, og en del af dem kan 
vi ikke styrer selv; men vi kæmper hver 
dag for at optimere vores egne mulighe-
der, og forhåbentlig kan jeg et år fremme, 
igen skrive her, at vi gjorde det sgu’.

Allan Timm / cheftræner

Østerbro IF's damesenior afdeling vokser 
her i efteråret, da 2 stk damehold fra Bk. 
Skjold rykker over til os.
Bk. Skjold har desværre problemer 
økonomisk og socialt. To damehold har 
derfor i foråret taget henvendelse til 
Østerbro IF vedr. muligheden for at blive 
en del af klubben. For Østerbro har det 
været vigtigt med åbenhed omkring 
processen og en afstemning af forvent-
ninger. Derfor har der været afholdt ind-
ledende møder, hvor klubben har fortalt 
om sit værdigrundlag og hvad det vil sige 
at spille fodbold i Østerbro IF. Ligeledes 
har Bk. Skjold været orienteret.
Det har nu gjort, at de 2 sidste damehold 
fra senior afdelingen nu rykker over til 
os i Østerbro IF. Både for at indgå i den 
i forvejen store dameafdeling i Østerbro, 
men også for at blive en del af vores fæl-
lesskab. 
Dette er Kim, bestyrelsen og jeg meget 
glade for, da det samtidig vil styrke bred-
den i dameafdelingen.
Der ankommer mellem 25 -30 spillere 
plus 3 trænere fra Skjold. Mellem 15 - 

20 af spillerene har Danmarksserie erfa-
ring så ikke nok med at vi bliver betydelig 
flere spillere, nej vi får samtidig rigtig 
god kvalitet med. Det gør at vi pt. stiler 
mod at få ét Københavner serie hold og 
1 serie hold når vi når sommer pausen i 
2013.
Denne tilgang gør at vi pt. vil have en 
afdeling på ca. 80 spillere og et træ-
nerteam der lige nu består af hele 5 
trænere. Det bliver et meget spændende 
efterår vi går i møde nu og som starter 
op med en Hygge dag d. 28. juli, hvor vi 
vil gå ud og spille lidt bold først også der-
efter gå i klubben og hygge med lidt mad 
og lidt og drikke.
Selve opstarten af træningen vil starte d. 
30. juli i Fælledparken. 
Der vil op til opstarten være sommer 
træning hver onsdag med start fra d. 27. 
juni. Mødetid er omklædt kl 18 i klubben.
Velkommen til de nye og lad os håbe vi 
går en super tid i møde.
Sportslige hilsner

Thomas Jakobsen
Østerbro I. F. damesenior træner 

Kampprogram
Serie 1, Kvinder Efterår

Dag Dato Kl. Hjemmehold Udehold Spillested
Fre 17-08 18:15 ØKF Østerbro IF Kløvermarken
Man 20-08 19:00 Østerbro IF Bk. Skjold Fælledparken
Man 27-08 18:30 Østerbro IF Bk. Heimdal Fælledparken
Fre 07-09 18:15 IF Føroyar Østerbro IF Kløvermarken
Man 17-09 17:30 Østerbro IF Politiet Fælledparken
Lør 29-09 11:15 Bk. VLI Østerbro IF Jens Jessensvej
Søn 07-10 10:00 Østerbro IF CBS Sport Kunst, Fælledparken
Lør 13-10 13:00 Bk. Fremad A. Østerbro IF Sundby Idrætspark
Lør 27-10 11:15 Østerbro IF B. 93 Fælledparken
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Runde fødselsdage i 2012

Klubbens sponsorer 2012
AMAGER SPORT

SELECT SPORT A/S
SUPER BEST • Østerfælled Torv

FA Sport • Vigerslev Alle 124, 2500 Valby. Tlf.: 3646 2210
NORDLYS CAFÉ OG SPISEHUS

Støt sponsorerne
 - de støtter os!



BESTYRELSE 2012

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  

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

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

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

SENIORAFDELINGEN 2012
 
1. & 2. Holdet 
(serie 1, pulje 2 og serie 3, pulje 10)
Cheftræner: Allan Timm
mobil: 2766 3563
e-mail: allan-timm@jubii.dk

Træner: Karsten Rasmussen
mobil: 2068 7139
e-mail: united.karsten@jubii.dk

Assistenttræner: Lars Pedersen
mobil: 5299 2897
e-mail: storelars_21@hotmail.com

Assistenttræner: Daniel Jønsson
mobil: 2215 2563
e-mail: fimbe69@hotmail.com

3. holdet (serie 5, pulje 22):
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 4 (pulje 14):
Niels Vang Madsen

Kontaktinformationer • Østerbro Idræts-Forening
mobil: 2231 4268
e-mail: nielsvang.madsen@gmail.com
Adam Norup
mobil: 2075 0103
e-mail: adam.norup@gmail.com

Serie 4 (pulje 15):
Thue Thalund Nielsen
mobil: 5050 5015
e-mail: thue.thalund@yahoo.com

Serie 4 (pulje 16):
Jens Marius Bjerre-Petersen
mobil: 2855 8588
e-mail: jens.marius.bp@gmail.com

Serie 5 (pulje 18):
Jonas Nielsen
mobil: 2613 6580
e-mail: jon_0902@hotmail.dk

Serie 5 (pulje 21):
Anders mobil: 2532 0430
Malte mobil: 6169 2212

7M Herre 2 (pulje 154):
Casper søgaard-Hansen
mobil: 3116 2154
e-mail: caspershansen@msn.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

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

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

3. Holdet Kvinder (serie 2, 2):
Sven Sillassen
mobil: 4014 1400

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

7M Kvinde 2:
Kristian Broundan
mobil: 2341 7872

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

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: ha@brd-klee.dk
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Ungdomsafdelingen 2012
U5 Dr. 3M (08) U6 Dr. 3M (07) U7 Dr. 
3M (06): 
Kim Sindahl, mobil: 2876 4577

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

U10 Dr. 5M (03): 
Bettina Rindom , mobil: 2843 5377
Ummar Lee RafiQ, mobil: 4095 9347

U11 Dr. 5M, 7M (02):
Tom hansen, mobil: 2064 4948
Kasper Nielsen, mobil: 2675 2293
Jakob Crone, mobil: 3031 2029

U12 Dr. 7M (01): 
Mikkel Farholt, mobil: 6134 5433
Christoffer Staune-Bakmann, mobil: 
6087 1993
Finn Harreby Jepsen , mobil: 4036 6220 
Jette Bundgaard, mobil:

U13 Dr. 7M, 9M (00): 
Mladen Cipek Jørgensen, 
mobil: 2276 8158
Mickey Pedersen, mobil: 5363 3940
Gunhild Røder, privat: 3920 6283 . . .  
Helle Funch Hansen, mobil: 2830 5021

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

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 Lillelundmobil: 2076 9084

Materialer: Kim Sindahl, 
mobil: 2876 4577

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

Fra Hekla's Kr. Himmelfartsstævne


