April 2007 • 9. årgang

Henrik Russ blev udnævnt til årets Østerbroer, her tæt opdækket af Formand Linda Sørensen
samt Lisbeth Ringsted fra Arbejdernes Landsbank

Ny tribune i Parken – hva’ så med os.

Holsteinsgade 1 • 2100 København Ø
Telefon 35 26 53 21

Åben 8:00 - 02:00
- en sidegadegevinst

NYE PARKERINGSREGLER
Den 19. marts klokken 08.00 træder nye parkeringsregler i kraft
i området omkring PARKEN.
Fra denne dato koster parkering 9 kr. i timen alle hverdage kl. 08-22,
og 2 kr. i timen kl. 22-08.
Parkering på lørdage kl. 08-17 koster 9 kr. i timen,
mens perioden fra lørdag kl. 17 til mandag kl. 08 er gratis.
Man kan både betale med mønter og kreditkort i den nye P-billetautomat.
Derudover kan man som hidtil betale med mobiltelefon
via en betalingsordning hos Easypark eller Siemens.
Du kan læse mere om de nye parkeringsregler på
Parkering Københavns hjemmeside.

Og så skete det – pressemøde på rådhuset – Ritt, Don Ø og Marting Geertsen
i enighed om en helhedplan for idrætten på Østerbro. Og den enighed har
udmøntet sig i omklædning og klubhus
på Øster Allé. Og ifølge planen skal
det stå færdigt med udgangen af 2009.
Vi fortsætter selvfølgelig arbejdet for at
komme med når beslutninger om vores
hus skal tages.
Så vi går en lys fremtid i møde for vores
klub.

Som alle os i Østerbro IF ved, så har
Don Ø søgt om tilladelse til at bygge en
ny tribune i Parken. Og at det byggeri vil
gøre os hjemløse.
Ganske vist havde Parken fået besked på
at sørge for genhusning , hvilket de også
havde gjort – 4 meter under jorden ved
siden af deres parkeringsareal!
I samarbejde med HB og
Fælledklubbernes Sammenslutning (FS),
gik vi i gang med at kæmpe for vores
interesse – nye ompklædningsfaciliteter
OG nyt klubhus her på fælleden.

Men her stopper arbejdet så ikke.
Udvalget har allerede talt om og arrangeret det næste skridt.
Nemlig arbejdet for ordentlige forhold
til den midlertidige genhusning.
For til november starter nedrivningen
af tribunen, og så skal vi jo være et
andet sted, indtil vores nye klubhus og
omklædningsrum står klar.

Et stort lobbyarbejde og en god kontakt
til københavns politikere medførte, at
vi blev inviteret til diverse møder med
politkere og andre sportsklubber på
Østerbro – om idrætten på Østerbro.
På disse møder fik vi tilkendegivelser
fra politikerne om at alle ville tilgodese
ordentlige forhold for fælledklubberne.
Så udvalget, som består af Morten – formand for HB, Sven Marker – konsulent
for HB, Niels Gæmelke – konsulent for
ØIF og undertegnede, fortsatte møderækken i kampen for et nyt og godt sted
at være. Møder med politikere, embedsmænd og Parken gav alle et indtryk af
velvilje fra alles side om at sikre gode
forhold – OVER jorden.

De næste skridt taget til at påvirke vores
omgivelser til et godt sted hvor vi kan
følge os – nogenlunde – hjemme.
I skrivende stund er der ikke så meget
nyt i den sag..... men følg med i dit
klubblad, her vil vi løbende informere
om vores klubhus – midlertidigt som
permanent.
Linda
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Besøg af en Børnefodboldambassadør
Østerbro IF havde mandag d. 19 marts
besøg af en Børnefodboldambassadør
som fortalte om de nye tiltag i børnefodbolden, DBU havde foretaget med indførelsen af ”Den nye vej” og udgivelsen
af hæftet ”Holdninger og handlinger”.
Med slides og underbyggende historik
fortalte ambassadøren om fordelene ved
at ændre i hele børnefodbold strukturen
og der blev stillet spørgsmål af et engageret og lyttende publikum.

Vil du vide mere om hvorfor spilleformer/banestørrelser ændres, mesterskaber
forsvinder og regler ændres, så kan du
læse om det via vores hjemmeside,
www.osterbro-if.dk eller du kan få et
hæfte i klubben, så længe lager haves.
Ungdomsudvalget

Østerbro IF Københavnsk Futsal Mester
Østerbro IF må siges at være KBUs gulvspecialister. De røde Østerbroere har
sat deres fodaftryk på de københavnske
halgulve i denne vinter. Efter at have
erobret KM i Indefodbold, i begyndelsen
af december, var turen kommet Futsalfinalen, i søndags i Sundby.

Finalen udviklede sig intenst, men også
meget fair, og bød på glimrende Futsalspil, glimrende ledet af den fremragende
Futsal-dommertrio Lars Gerner, Tonni
Ristorp og John Mikkelsen.

Selv om Indefodbold og Futsal er meget
forskelligt, så er underlaget dog det
samme, og det har bekommet Østerbro
så vel, at de også vandt det første KBUFutsal-mesterskab, som de første, og
blev dermed historiske.
Finalen stod mod FB. Frederiksbergmandskabet fulgte Østerbro næsten til
dørs, efter stillingerne, med Østerbro
nævnt først, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2,
4-3. Men til sidst trak Østerbro fra FB, til
slutresultatet 6-3.

1. Østerbro
2. FB
3. Brønshøj
4. Hvidovre

KBU-Futsal-Slutstilling:

Op af sofaen med ”de gamle”
Ses vi?
Man kan jo få mad og drikke efter
badet.
Jeg glæder mig allerede. Det forlænger
livet med 10 år siger de kloge.
Og konen bliver også glad for at få en
frisk fyr hjem igen.

Nu hvor jeg selv er ved at være halvgammel kan jeg godt se og mærke, at
kondien ikke er hvad den har været.
Jeg har derfor brug for at motionere lidt
mere end til en kamp.
Her i vinter er nogle af de andre gamle
begyndt at løbe om torsdagen. Her efter
påske kan vi jo trille med bolden i stedet for såfremt vi er 6-8 personer, der
gider komme over om torsdagen
kl. 18.00.

Poul

Østerbro's vindende mandskab:
Brian Viskær, Michael Jørgensen, Sven Silasen, Mads Marschall, Liridon Latifi, Andreas Holmberg,
André L. Petersen, Nikolaj Kongsbirk, Nick Hansen, Toke Madsen og Mohamed Danny-Eid.
Træner: Freddy Lillelund
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Klik ind på hjemmesiden
www.osterbro-if.dk
-se bl.a. referater fra 1. senior
samt kampprogram for alle klubbens hold

F. LINCK

Alt glarmesterarbejde udføres
Indramning af billeder
Butiksruder
Termoruder
Blyindfattede ruder
Alu-rammer efter mål
Stort udvalg i plakater

Ndr. Frihavnsgade 74, 2100 København Ø. Tlf. 35 38 88 77

Østerbro IF Københavnsmester i indefodbold
Københavnsmesterskabet, som samtidig
er kvalifikation til danmarksmesterskabet, blev spillet den 2. december 2006
i Valbyhallen med Østerbro IF som sejrherrer.

viste en Skjold´er ud, hvorefter vi kort
tid efter scorede det afgørende mål.
De resterende otte hold blev fordelt i to
puljer af fire hold. Pludselig gik spillet
op i en højere enhed og de tre kampe
blev vundet relativt overbevisende over
B.93 (4-2), KFUM (6-1) og Brønshøj (74)
I finalen ventede Hvidovre endnu
engang. Hvidovre IF er et rigtigt godt
hold med flere indendørs specialister.
Denne gang gik det bedre end i den
indledende runde. Vi kom foran 2-0 og
3-2, men endte med at blive indhentet
til slutresultatet 3-3. Golden Goal endte
med at Mads Marshall opsnapper en
bold og efter en længere solotur, laver
den forløsende scoring.

Efter en indledende runde med rimeligt, men ikke overbevisende spil, og to
pligtsejre over lavtrangerende hold ØKF
(3-2) og Hekla (6-1) samt et nederlag
til Hvidovres IF´s 2. divisionshold (3-4),
blev spillet langsomt bedre og bedre
som turneringen skred frem.
Den følgende puljevinderkamp - som
var en 1/8-finale - var mod de topseedede naboer fra BK Skjold og blev en
nervepirrende forestilling. De to hold
fulgtes ad hele vejen op til slutresultatet
5-5. Den ekstra spilletids Golden Goal
så da heller aldrig ud til at få en ende,
indtil en kontroversiel dommerkendelse

Freddy Lillelund

Bagest fra v.: Nikolaj Kongsbirk - Brian Viskær - Mohamed Danny-Eid og Freddy Lillelund.
Forrest fra v.: Mads Marcshall - Johan Vikman og Amin El-Chaer .
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Arbejdernes Landsbank i Nordre Frihavnsgade
hjælper unge til en bedre økonomi:
Arbejdernes Landsbank i Nordre Frihavnsgade på Østerbro har en vifte af
nye tilbud til unge.
Forskellige behov
Bankens vifte af nye tilbud til unge tager udgangspunkt i en såkaldt
Tjekkonto. Den kan benyttes af unge i mange forskellige situationer.
Det kan være til den unge studerende, der skal anskaffe sig pc-udstyr
og undervisningsmaterialer, eller til lærlingen, der skal flytte hjemmefra
og indrette sig i egen bolig eller måske har behov for finansiering af et
køretøj. Det kan også være et tilbud til den, der vil se verden, inden man
etablerer sig med ejer eller andelsbolig.
Kan forlænges til og med det 28. år
Tjekkontoen er for alle mellem 18 og 24 år, men den kan anvendes frem
til og med det 28. år, hvis man er i gang med en godkendt SU-videregående uddannelse.
Arbejdernes Landsbanks nye tilbud til de unge har disse hovedpunkter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fornuftig rente fra første til sidste krone.
Mulighed for at få en kassekredit på op til 25.000 kr. til lav rente
Mulighed for at låne op til 50.000 kr.
Gratis adgang til AL-NetBank Privat samt AL-SMSBank
og AL-WAPBank.
AL-Maestro-kort, eller AL-MasterCard til halv pris.
Gratis veksling af valuta
Gratis dankort
Gratis betalingsservice
Gratis rådgivning

Se mere på vores hjemmeside www.al-bank.dk under ”ungdom”.

1. senior har store forventninger til sæsonen
Denne vinter har føltes knap så lang
som mange tidligere vintre for spillerne
på 1. holdet. Vejret har været bedre,
men den primære årsag er, at rigtig
mange nye spillere har meldt sig under
fanerne og der er blevet trænet rigtig
godt hele vinteren.
Enkelte spillere har forladt truppen.
Det drejer sig om Samuel Sanyang og
Sercuba Zar, som er skiftet til henholdsvis Glostrup og B.1908.
Til gengæld er der kommet mange
nye. Heino Schou Hansen er kommet
fra Amager United, René Andersen fra
Amager FF, Faton Memishi fra Glostrup,
Sven Sillasen fra Måløv, Serdar Aksoy fra
Hvidovre, Chris Pedersen fra AB samt
Kenneth Isaksen og René Sørensen fra
Frederikshavn.
Vi har spillet mange træningskampe
med fornuftigt udbytte og så har vi i
løbet af vinteren sat vores fodaftryk på
de indendørs arenaer, hvor vi er blevet
dobbelte københavnske mestre.
Først i fem-mands indendørs fodbold
på store mål, hvor et hold bestående
af Brian Viskær, Mohamed Danny-Eid,
Nikolaj Kongsbirk, Mads Marcshall,
Johan Vikman og Amin El-Chaer gik hele
vejen og bl.a. sejrede over stærke divisionshold som Skjold, B.93, Brønshøj og i
finalen Hvidovre.
Dernæst blev vi historiske mestre, da vi
i KBU´s første mesterskab i Futsal gik
ubesejret gennem den fire weekendlange turnering. I finalen besejrede vi FB
med et hold bestående af Brian Viskær,
Michael Jørgensen, Sven Sillasen,
Mads Marschall, Liridon Latifi, Andreas

Holmberg, Nikolaj Kongsbirk, André L.
Petersen, Nick Hansen, Toke Madsen
og Mohamed Danny-Eid. Futsal er et
brasiliansk spil, hvor man spiller fodbold
på en håndboldbane uden bander med
en bold, som er relativt ueftergivelig og
hvor man i høj grad vinder kampene på
tekniske færdigheder.
Aldrig før i Finn Poulsens tid som
Manager for holdet har truppen været
så bred. Vi er rigtig godt dækket ind på
alle pladser. Der er en god stemning i
truppen og vi glæder os ufatteligt meget
til at komme i gang. Forhåbentlig kan
vi fomøble optimismen med en større
pointhøst end vi fik i efteråret og hvad
tendensen har været de senestre forår,
hvor pointudbytterne har været magre.
Når vi ser tilbage på efteråret, er det vi
husker med glæde eventyret i landspokalturneringen, hvor vi vandt over
divisionsholdene fra Søllerød Vedbæk og
Fremad Amager, inden vi blev overmandet i 1/16 finalen af superligaspillerne
fra Viborg.
Beslutningen om at udvide 2. divisionerne med to hold, har betydet at det bliver
nemmere at rykke op og at undgå nedrykning. Der bliver tre oprykkere mod
normalt to og kun én sikker nedrykker
samt to der spiller kvalifikationskampe
mod normalt tre nedrykkere. Vi ligger
nu i en position lige midt i det hele med
11 points til en oprykningsplads og 12
til sidstepladsen.
Freddy Lillelund
Træner

Ndr. Frihavnsgade 74, 2100 København Ø. Tlf. 35 38 88 77. E-mail: 5379@al-bank.dk; www.al-bank.dk.
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Kontingent i Østerbro IF pr. kvartal

Tillykke med de 20 år:
Stine Hansen................................................... 3. juni

Fra 1. juli 2007
Miniput:..............................................................................................
Lilleput:...............................................................................................
Drenge:...............................................................................................
Junior:.................................................................................................
Ynglinge:.............................................................................................
Piger:...................................................................................................

Runde fødselsdage i 2007

175 kr.
175 kr.
230 kr.
230 kr.
230 kr.
230 kr.

Senior:................................................................................................. 385 kr.
Passive:................................................................................................ 130 kr.
Passive på pension:................................................................................ 95 kr.

Tillykke med de 30 år:
Danny Eid....................................................... 5. april
Nicolai Rasmussen.......................................... 28. september
Tillykke med de 40 år:
Søren Bo Olsen............................................... 24. april
Kenneth Oehlenschlæger................................ 23. juni
Michael Juhler-Nøttrup.................................... 1. september
Tillykke med de 50 år:
Willy Lyng Larsen............................................ 15. april
Bjarne Schacke................................................ 30. november
Tillykke med de 60 år:
Stig M Andersen.............................................. 22. marts
Hans Otto Hein............................................... 21. august
Finn Brønnum................................................. 17. september
William Nielsen.............................................. 3. oktober
Jørgen Schou Jensen........................................ 9. november
Tillykke med de 65 år:
Robin G Hansen.............................................. 12. april
Ole Liljebjerg.................................................. 30. oktober
Tillykke med de 75 år:
Mogens H Petersen......................................... 4. juni
Finn Jensen...................................................... 7. juli

OBS!
Deadline til næste klubblad:
26. juli 2007
"Jam session"
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2 senior, lige på og hårdt
Da vi startede sæsonen 2007 gik vi lige
på og hårdt. Der var træning 3 gange
om ugen sammen med 1. holdet.
Alle fik dermed en change til at vise
hvad de kunne. Om mandagen løb vi,
om tirsdagen trænede vi i fælledparken
med løb på trapper på Østerbro Stadion.
Torsdag løb vi til Ryparken og trænede
på grus i ca. 2 timer.
Efter træningen var der løb tilbage til
Parken, hvor der omklædning og besked
om kommende kampe.
Hvem siger, at det er nemt at få en plads
på et hold, der spiller i S 1.
Jeg vil lige berette om hvilke kampe vi
har spillet. 10 stk er det blevet til. Det
har været en meget mærkelig situation i
vinter.
Vi har aldrig været så mange til træning
på et 1. og 2. hold. Jeg har trænet med
24-28 spillere.

Det har været en fornøjelse at mærke
den iver, der er lagt i træningen. Jeg vil
lige nævne navnene på de nye spillere,
vi har fået her i vinter:
Nick Bandersen, Benjamin, Serget Duval
,Rasmus,Jonas,Svensk,Martin Willumsen,
Danny Ravn, Toke Madsen.
Velkommen til alle.
Til sidst vil jeg håbe på, at mange vil
komme over og se os spille i S 1. For jeg
glemmer ikke hvor fedt det var at rykke
op med på mange supportere på sidelinien. På gensyn.
Kim Baun

Orientering fra Østerbro Idræts-Forenings´s
ordinære generalforsamling
Torsdag den 8. marts 2007 afholdtes den
ordinære generalforsamling i Ø I F. der
var mødt 26 personer op. Her er nogle
hovedpunkter fra mødet:
Årets træner: Hans ( Christiansen )
Overdahl for det store arbejde Hans har
udført for ynglingene.
Årets Ø I F´: Henrik Russ for altid at
udføre en opgave, når der kaldes. Vor
bank overrakte Henrik
en check på kr. 500.

Valg til bestyrelsen:
Formand: Linda Sørensen
Næstformand: Frank Kristoffersen
Kasserer: Poul Klarskov Andersen
Best. Medlemmer: Leo Jakobsen. Henrik
Andersen, Jannie Russ, Stig Munck
Larsen, Finn Hansen
Best. Suppleanter: Janus K. Gjøe, Jesper Witt
Som det fremgår af oversigten, blev der
valgt en komplet bestyrelse efter at vi
manglede nogle personer sidste år.

De forskellige udvalg redegjorde for
deres arbejde i årets løb.
Kassereren gennemgik regnskabet, der
udviste et overskud på tkr. 18.

For 1. gang i foreningens historie blev
der valgt en kvinde som formand/kvinde. Et stort tillykke til Linda og held og
lykke med tilliden. Poul

En Glad Hans Overdahl blev udnævnt til årets træner
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Østerbro Herre - DanmarksSerien (pulje1)

Østerbro Herre - Serie 1 (pulje3)

21-04-07 15:30 . . . . . . . . . . . Allerød

Østerbro

Skovvang Stadion

21-04-07 15:00 . . . . . . . . Østerbro IF

AB 70

Fælledparken		

25-04-07 18:30 . . . . . . . . . . Østerbro

Avedøre

Fælledparken		

28-04-07 13:00 . . . . . . . . . . . Kastrup

Østerbro IF

Røllikevej		

28-04-07 15:00 . . . . Virum-Sorgenfri

Østerbro

Virum Stadion		

05-05-07 15:00 . . . . . . . . Østerbro IF

KB

Fælledparken		

05-05-07 15:00 . . . . . . .  Albertslund

Østerbro

Albertslund Stadion		

08-05-07 19:00 . . . . . . . . . . . . .  GVI

Østerbro IF

GVI. Nymosen		

12-05-07 13:00 . . . . . . . . . . Østerbro

B 1908

Fælledparken		

15-05-07 19:00 . . . . . . . . Østerbro IF

Dragør Bk.

Fælledparken		

17-05-07 15:00 . . . . . . . . . .  Vanløse

Østerbro

Vanløse I P. Opvisn.		

20-05-07 11:15 . . . . . . . . . . . . . .  FB

Østerbro IF

Jens Jessensvej		

20-05-07 10:30 . . . . . . . . . . Herfølge

Østerbro

Herfølge Stadion

02-06-07 15:00 . . . . . . . . Østerbro IF

Jægersborg Bk.

Fælledparken		

24-05-07 19:00 . . . . . . . . . . Østerbro

Døllefjelde Musse

Fælledparken		

07-06-07 18:00 . . . . . . . . Tårnby Bk.

Østerbro IF

Tårnby Stadion		

28-05-07 15:00 . . . . . . . . . . Værløse

Østerbro

Værløse Stadion		

12-06-07 19:00 . . . . . . . . Østerbro IF

VLI

Fælledparken		

02-06-07 13:00 . . . . . . . . . . Østerbro

Kalundborg

Fælledparken		

20-06-07 19:00 . . . . Fremad Amager

Østerbro IF

Sundby Idrætspark		

09-06-07 15:00 . . . . . . . . . . Holbæk

Østerbro

Holbæk Stadion

18-08-07 15:00 . . . . . . . . Østerbro IF

HIK

Fælledparken		

16-06-07 15:00 . . . . . . . . . . Østerbro

Skjold

Fælledparken

23-08-07 18:30 . . . . . . . . . . . . AB 70

Østerbro IF

Vestamager

28-08-07 18:30 . . . . . . . . Østerbro IF

Kastrup

Fælledparken		

01-09-07 15:00 . . . . . . . . . . . . . . KB

Østerbro IF

KB. P.Bangsvej		

04-09-07 18:15 . . . . . . . . Østerbro IF

GVI

Fælledparken		

08-09-07 13:00 . . . . . . . . Dragør Bk.

Østerbro IF

Hollænderhallen		

11-09-07 18:00 . . . . . . . . Østerbro IF

FB

Fælledparken		

16-09-07 11:15 . . . . . Jægersborg Bk.

Østerbro IF

Jægersborg		

29-09-07 13:00 . . . . . . . . Østerbro IF

Tårnby Bk.

Fælledparken		

13-10-07 15:00 . . . . . . . . . . . . . . VLI

Østerbro IF

Jens Jessensvej		

20-10-07 13:00 . . . . . . . . Østerbro IF

Fremad Amager

Fælledparken
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Østerbro Old Boys
Den årlige generalforsamling i Old Boys foreningen blev i år afholdt i klubbens lokaler
på P.H. Lings Alle mandag den 19. februar
2007 kl.19.00. Der mødte 17 op, hvilket må
siges at være et pænt fremmøde.
Som dirigent blev Leo Jakobsen valgt, og
han kunne konstatere, at forsamlingen var
lovligt indkaldt, og han gav derefter ordet til
Frank Kristoffersen, som aflagde formandens
beretning. Den blev enstemmigt vedtaget.
Bagefter fremlagde kassereren regnskabet,
som ligeledes blev godkendt.
Herefter skulle der vælges ny bestyrelse for
2007, og da alle var villige til at genopstille,
blev den nye bestyrelse sammensat som
følger:
Frank Kristoffersen . . . . . . . . . . . Formand
Per Reitelseder . . . . . . . . . . . . . . Kasserer
Carl Aasager
Steffen Søberg
Da Tommy Bjergsted og Kim Sindahl ikke
ønskede genvalg som revisorer, skulle der
skriftlig afstemning til at finde 2 nye. Det
blev Keld Justesen og Jan Brinch Nissen som
blev valgt, og de indtræder derfor som nye
revisorer i 2007.
Under punktet Diverse blev der fra forsamlingen fremsat forslag om, at der i dags-

ordnen skal indsættes et seperat punkt for
”indkomne forslag”. Dette punkt skal indføres inden valg af bestyrelse. Der blev også
fremsat ønske om at distribuere Foreningens
Vedtægter til medlemmerne.
Begge punkter har bestyrelsen selvfølgelig
taget ad notum, og vil blive gennemført i
forbindelse med næste generalfosamling.
Efter en lille times tid blev generalforsamlingen herefter lukket, og foreningen var vanen
tro vært for en genstand.
Østerbro Old Boys forening er en gammel
forening, som har eksisteret siden 1. oktober
1966, og foreningens formål er i samarbejde
med Østerbro IF at bevare aktivt fodboldspil
for Ø.I:F’s medlemmer, samt ved forskellige
arrangementer at bevare sportslige og kammeratlige sammenhold blandt foreningens
medlemmer. Vi er samtidig en støtteforening,
som kan yde støtte til selve hovedforeningen
samt enkelte hold eller personer.
Af aktiviteter afholder vi Willy Larsen Cup
samt Gløggaften efter sæsonafslutningen. Vi
modtager meget gerne forslag og hjælp til
yderligere aktiviteter fra medlemmerne.

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…

Kontingentet er for 2006 fastsat til kr. 130,00
pr. halvår.
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Vinterturneringen 2006-2007
Igen i år er den privat arrangerede
Vinterturnering for ”Gammelmandshold”
blevet afviklet i løbet af vinteren på såvel
grus- som kunsttofbaner. Østerbro IF har
i år deltaget med 2 hold i henholdsvis
Veteran og Super Masters rækkerne.
Veteranholdet har i skrivende stund
gennemført 3 kampe ud af 8 mulige
og Super Masters 9 ud af 12 kampe
inden den sidste runde i forbindelse
med det store afslutningsarrangement
i Hollænderhallen i Dragør lørdag den
31. marts.
Det kan konstateres, at der bliver færre
og færre hold hvert år, ligesom der desværre også gennemføres færre og færre
af de planlagte kampe.

Årgang 99 Mikroput

SUPER MASTERS
Hold

K V U T

1 Tårnby/
Kastrup
2 KB
3 Viktoria
4 HIK
5 FREM
6 B 93
7 SIF
8 B 1903
9 ØIF
10 Brønshøj
11 FA 2000
12 AIK
13 Dragør

10
9
11
9
11
10
10
11
9
8
11
11
10

10
8
7
7
6
5
4
4
3
2
2
1
1

0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
2
1

0
1
3
2
4
5
5
6
5
5
8
8
8

Mål

P

48-8
34-5
20-25
31-13
35-14
23-19
25-17
16-28
11-23
19-22
13-33
5-53
7-27

30
24
22
21
19
15
13
13
10
7
7
5
4

Mikroput var inviteret til en hyggelørdag
d.17/3-07 hos Skjold, hvor vi skulle
spille et ”mini træningsstævne”.
11 drenge fra Østerbro IF var med da vi
tog til Skjold for at hygge.

Det gik ikke ”så godt” for os vi blev nr.
3 og 4 ud af 4 hold, MEN vi havde et
par hyggelige timer.
Så tak til drengene, fordi I gider tage
med hver gang, og et ”STORT” tak til
forældrene, for at møde så talstærkt op
hver gang.

Selv om det kun skulle være ”sjov” havde
Svend fra Skjold lavet et fint program.

Tina

Veteranholdet ligger p.t. nummer 8 og
næstsidst i rækken og Super Masters nr.
9 og femtesidst i rækken med 3 sejre, 1
uafgjort og 5 nederlag.
VETERAN
Hold

K V U T

1
2
3
4
5
6
7
8
9

7
6
6
7
3
2
3
3
3

Tårnby
B 93
FA 2000
KB
Brønshøj
Sundby
Kastrup
ØIF
Dragør

6
5
1
1
1
1
1
1
0

0
1
2
2
1
0
0
0
0

Mål

P

1 30-20 18
0 26-7 16
3 12-15 5
4 12-19 5
1 7-6
4
1 5-5
3
2 7-9
3
2 5-14 3
3 0-9
0
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Nyt fra forældreforeningen
Onsdag d. 7 marts holdt Forældrefore
ningen for 9. gang sin årlige generalforsamling.
Og som formanden kunne berette, var
aktivitetsniveauet faldet. Ligesom interessen for Forældreforeningen også har
været dalende.
Selvom vi aldrig tidligere har haft så
mange bidrag ydere til foreningen, har
der ikke været den helt store energi og
interesse for at få aktiviter op at stå.
Selv ansøgninger om støtte til arrangementer og ture for vores undgdomshold
er udeblevet.
Det blev dog til et børnebanko i foråret
2006, et interne undgdomsstævne i sen
sommeren og de traditionelle julegodteposer som både små og store spillere
samt søskende nød godt af på den sidste
træningsdag for jul.

penge til arrangementer for vores ungdomshold (ja, og seniorhold også).
Det vil således stå enhver frit at lave
et arrangement hvor overskuddet kan
doneres til Forældreforeningen. Det
vil også stadig være muligt at lave et
arrangement – stævne eller andet – hvor
der kan hentes støtte (både hænder og
penge) fra foreningen og selvfølgelig er
de tidligere års bestyrelsesmedlemmer
klar med hjælp, som det altid har været
tilfældet.
Så generalforsamlingen besluttede at
indkalde til en ekstraordinær generalforsamling d. 28. marts.
Til slut en tak fra den afgående bestyrelse til alle som har støttet forældreforeningen.
Det har været en god oplevelse aldrig
at gå forgæves når vi havde brug for
hjælp.
Især tak til ægtefæller som har taget
deres slæb og tak til senior spiller, trænere og ledere fordi I altid har stillet op
– også tidligt lørdag efter en i-byen-fredag.
Tak til alle forældre for økonomisk og
moralsk støtte. Vi håber naturligvis den
del vil fortsætte.

Før generalforsamlingen erfarede vi, i
Forældreforeningen, at det var umuligt
at få mønstret et hold til en forældreforenings bestyrelse. Derfor foreslog den
afgående bestyrelse at vi ændrer vedtægterne for forældreforeningen således,
- at der ikke vil være krav om mange
aktiviteter (som der er beskrevet i foreningens formålsparagraf)
- at bestyrelsen ”kun” består af tre personer og en suppleant og en revisor.

På forældrebestyrelsens vegne
Linda

På den måde sikrer vi at foreningen kan
fortsætte som den støtteforening den
er og at der stadig vil kunne søge om
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1. holdets sponsorer 2007
Ny Sport
Sports Partner
Vesterbrogade 54
3324 2700

FA Sport
Vigerslev Alle 124
2500 Valby
3646 2210

VVS Rasmussen & Søn &
Sønner
Amagerbrogade 135
2300 København S
3258 2267

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

JAKO Sportsbeklædning

RYVANG SUPPORT

Jokab Safety
Rugmarken 15
3520 Farum

Støt sponsorerne
–de støtter os!
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ØSTERBRO IF`S BESTYRELSE 2007

KLUBADMINISTRATION 2007

Formand: Linda Sørensen
privat: 3539 1929, mobil: 41202259
arbejde: 4524 2259
Solitudevej 1, 3.th. 2200 København N
e-mail: lin@dk.ibm.com

Fælleden: Kontingent og klubhus/vask
Lars Kyvsgaard
privat: 3258 7155, mobil: 2281 8313
Prinsesse Christines Vej 14, 2300 Kbh. S
e-mail: kyv@webspeed.dk

Bestyrelsesmedlem: Finn Hansen
privat: 3886 5590, mobil: 5192 5590
Skotterupgade 13, 2200 København N
e-mail: fsk.hansen@webspeed.dk

Næstformand: Frank Kristoffersen
privat: 3630 6982
Helge Rodes Alle 14, 1
2000Frederiksberg
e-mail: fkg@mail.dk
Kasserer: Poul Klarskov Andersen
privat: 3961 4084, mobil: 2141 2118
Tranevænget 10, st.th. 2900 Hellerup
e-mail pklarskov@mail.dk

Bestyrelsessuppleant: Janus K. Gjøe
mobil: 4094 2510
Højmosevej 10, 2400 København NV
e-mail: zarkovzzz@hotmail.dk

Ryparken: Finn Brønnum
mobil: 2259 4044 . . . . . . . . . . . . . . 
Ryparken 92, st.tv. 2100 København Ø

Bestyrelsessuppleant: Jesper Witt
privat: 3297 0572, mobil: 3032 5161
Saltholmsvej 2, 2300 København S
e-mail: jelo@webspeed.dk

Materialeforvalter: Finn Poulsen
privat: 4498 6262, mobil: 5057 1189
Hedevænget 14, 2800 Lyngby. . . . . 
e-mail: mullepoulsen@privat.dk
Udsalg: Lis Overdahl
privat: 3918 5038, mobil: 2534 4232
Emdrup Huse 5, st. th. 2100 København Ø
e-mail: hans_christiansen@jubii.dk. . 

Bestyrelsesmedlem: Leo Jakobsen
privat: 3819 0649, mobil: 2624 0649
arbejde: 3317 3058
Ågade 124, 1.th. 2200 København N
e-mail: leo.jakobsen@buf.kk.dk

Bane/kampfordeler: Jørgen Schou Jensen
privat: 3583 8104, ØB: 3526 1520 . 
Hermodsgade 37, 2200 København N

Bestyrelsesmedlem: Jannie Russ
privat: 3538 5487, mobil: 2178 2022
arbejde: 3585 8365
Koldinggade 9, 2.th. 2100 København Ø
e-mail: jannie.russ@buf.kk.dk
privat e-mail: hjruss@hotmail.com

Østerbro-Bladet: Per Reitelseder
e-mail: reitelseder@webspeed.dk. . . 
Frank Kristoffersen
privat: 3630 6982
Helge Rodes Alle 14, 1, 2000
Frederiksberg
e-mail: fkg@mail.dk

Bestyrelsesmedlem: Henrik Andersen
privat: 3539 1929, mobil: 2345 0443
Solitudevej 1, 3.th. 2200 København N
e-mail: ha@standardsystem.dk

Webmaster: Klaus Kaysen
privat: 3538 2352
Willemoesgade 40, 2.th. 2100
København Ø
e-mail: klaus.kaysen@privat.dk. . . . . 

Bestyrelsesmedlem: Stig Munck Larsen
privat: 3886 9851, arbejde: 3546 6342
Baunegårdsvej 2, 2620 Gentofte . . . 
e-mail: sml@ebst.dk
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"NØDHJÆLP"
"Rasser" tlf.: 2899 9959
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SENIORAFDELINGEN 2007

UNGDOMSAFDELINGEN 2007

Senior 1: Freddy Lillelund
privat: 3961 2141, Mobil: 2621 5621		
Rygårds Allé 33, 2900 Hellerup
e-mail: fam.lillelund@os.dk

Senior (7 mands): Khalid Sehested
privat: 3526 3503
Ryesgade 110 A 5. 2100 København Ø
e-mail: k.sehested@get2net.dk

U5, U6 (poder): Kim Sindahl
mobil: 2876 4577
Gåsebæksvej 16, st.th. 2500 Valby
e-mail: kim.sindahl@gmail.com

U13, U14 (drenge): Nis Petersen
privat: 3585 4735
Ægirsgade 25, st. th. 2200 københavn N
e-mail: petersen_nis@hotmail.com

Finn Poulsen
privat: 4498 6262, mobil: 5057 1189
Hedevænget 14, 2800 Lyngby
e-mail: mullepoulsen@privat.dk

Old Boys: Thomas Laurenborg
privat: 3833 4335
Tranevej 23, 2650 Hvidovre
e-mail: thomaslaurenborg@hotmail.com

Jens Hjorthøj
mobil: 2547 6141
Struenseegade 31, st. 2200 København N
e-mail: jenshjorthoj@gmail.com

U15, U16 (Junior):

Senior 2: Kim Baun
privat: 3535 5585
Lundingsgade 4, 2100 København Ø
e-mail: kimogmargit.baun@mail.dk

Old Boys (7-mands): Søren B. Petersen		
privat: 3967 9150, mobil: 3029 9150
Dickens Allé 24, 2860 Søborg
e-mail: s.banjomus@ofir.dk

Trine Andersen

U17, U18 (ynglinge): Hans Overdahl
privat: 3918 5038
Emdrup Vænge 5, st. 2100 København Ø
e-mail: hans_christiansen@jubii.dk

Bjarne Schacke
privat: 8233 1107, mobil: 2633 1107
Otto Mallings Gade 7, 1. 2100
København Ø
e-mail: 1107@ab-nymindegaard.dk

Veteran: Steen Wiliam Petersen
privat: 3538 8598, mobil: 2259 5496
Dybendalsvej 62, 1. tv. 2720 Vanløse
e-mail: fpt-pr207@mil.dk

U7, U8 (mikroput): Tina Elley
mobil: 2744 4348
Esthersvej 47, 1. th. 2900 Hellerup
e-mail: tina.elley@post.dk

Ungdomsformand: Kim Sindahl
mobil: 2876 4577
Gåsebæksvej 16, st. th. 2500 Valby
e-mail: kim.sindahl@gmail.com

Senior 3: Gert Jedig
mobil: 2278 7747
Tagensvej 208, 3.tv. 2400 København NV
e-mail: gert.jedig@webspeed.dk
Senior 4: Anders Bühring
privat: 3314 0462, mobil: 2881 6772		
Brumleby 199, 2100 København Ø
e-mail: ab@suenson.dk
Senior 5: Alexander Rode
mobil: 3055 1832
Hans Knudsens Plads 1, 2100 København Ø
e-mail: alex@rode.net
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Kasper Andersen

Super Masters: Carl Aasager
privat: 3967 2009
Søborg Hovedgade 217, 3. 2860 Søborg		

U9, U10 (miniput): Jesper Witt
privat: 3297 0572, mobil: 3032 5161
Saltholmsvej 2, 1.tv. 2300 København S
e-mail: jelo@webspeed.dk

Milton Thomsen
privat: 3616 0612
Ålholmvej 10, 2.tv. 2500 Valby
e-mail: milton.thomsen@adr.dk

Janus K. Gjøe
mobil: 4094 2510
Højmosevej 10, 2400 København NV
e-mail: zarkovzzz@hotmail.com
U11, U12 (lilleput): Jens Hjorthøj
mobil: 2547 6141
Struenseegade 31, st. 2200 København N
e-mail: jenshjorthoj@gmail.com
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FORÆLDREFORENINGEN 2007

OLD BOYS FORENINGEN 2007

Bestyrelsesmedlemmer:
Lotte Witt
privat: 3297 0572, mobil: 3033 0145
Saltholmsvej 2, 1.tv. 2300 København S
e-mail: jelo@webspeed.dk

Formand: Frank Kristoffersen
privat: 3630 6982
Helge Rodes Allé 14, 1.
2000 Frederiksberg
e-mail: fkg@mail.dk

Leo Jakobsen
privat: 3819 0649, mobil: 2624 0649
arbejde: 3317 3058
Ågade 124, 1.th. 2200 København N
e-mail: leo.jakobsen@buf.kk.dk

Kasserer: Per Reitelseder
e-mail: reitelseder@webspeed.dk
Bestyrelsesmedlem: Carl Aasager
privat: 3967 2009
Søborg Hovedgade 217, 3. 2860 Søborg

Henriette Nielsen
privat: 3927 7220, mobil: 2482 6782
Vognmandsmarken 51, 1.
2100 København Ø
e-mail: henriettejn@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem: Steffen Søberg
mobil: 2126 1998
Nygårdsvej 51 B, st.tv. 2100 København Ø
e-mail:sts@paranova.dk

Foreningens e-mail adresse:
Foraeldreforeningen@ofir.dk
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