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Forår - endelig!

Så kom det, foråret …
Efter en lang, trist, våd vinter, hvor vi 
ikke engang fik et ordentligt snevejr, så 
kan vi endelig byde foråret velkommen. 
Og foråret byder jo på nyt liv og nye 
muligheder.

I vores klub har der været afholdt gene-
ralforsamling. På generalforsamlingen 
har vi hyldet årets træner og årets 
Østerbro’er. Prisen til årets træner blev 
givet til Janus Gjøe, fordi Janus gør mere 
end hvad man kan forvente af en ung-
domstræner. 
Prisen som Årets Østerbro’er gik denne 
gang til vores 2. senior, fordi de altid 
stiller op og giver en hånd med - og det 
hvad enten det gælder årlig oprydning, 
en dommertjans til vores stævner eller i 
forbindelse med vores flytning.

Og det at give en hånd – betyder i vir-
keligheden så lidt for den enkelte – men 
betyder alt for klubbens eksistens. Og 
det fordi vi har baseret vores grundlag 
på frivilligt arbejde og det at ”løfte i 
flok”.

Som du vil kunne læse andetsteds i bla-
det, så appellerer bestyrelsen til dig for 
at tilbyde din hjælp. Ikke til bestemte 
opgaver og ikke i et bestemt tidsrum, 
men til at du fortæller hvad du vil hjæl-
pe med og i hvilket omfang. Så har vi 
nemlig mulighed for at kalde på netop 
dig til den opgave som kræver din kom-
petence. Og hvis du så har tid og lyst på 
det givne tidspunkt, så kan klubben gøre 
brug af dine evner.

Så foråret er kommet, vi skal på græs og 
vi går nye udfordringer i møde. Vi skal 
vænne os til at være i vores nye klub- og 
omklædnings omgivelser.
Og forhåbentlig kan vi, med fælles 
hjælp, få etableret vores gårdhave, så vi 
kan slappe af dér. 
Efter en hård kamp eller bare fordi vi 
nyder at være i et fællesskab, hvor alle 
giver en hånd med.

Med håbet om en god sæson
Bestyrelsen

Svært ved 
at få 
overblik?

God indsigt i 
økonomien giver 
dig bedre udsyn 
i hverdagen. Få et 
gratis og uforpligtende 
ØkonomiEftersyn.



En stille bøn fra bestyrelsen

Giv en hjælpende frivillig hånd 
til klubben
Er du frisk, kan netop du gøre en forskel til gavn for klubben og dens 
medlemmer. Bestyrelsen ønsker at etablere de bedste rammer for medlem-
merne i og uden for det nye klubhus.

Bestyrelsen ønsker fortsat at arrangere stævner, ture, fester og børnearrangemen-
ter. Dette gøres bedst med DIN aktive hjælp.
Er du træner, leder, spiller, forældre eller en bekendt, der bare gerne vil hjælpe? 

Kan du slå søm i, sætte en reol op, bage en kage, stå en dommer, være krea-
tiv eller har du lyst til at være træner/holdleder eller måske noget helt andet, 
så lad os høre fra dig.

Vi beder dig IKKE om forpligtende hjælp, men mulighed for din hjælp en 
time eller to, en halv eller hel dag, når det brænder på. Det er helt op til dig 
selv, hvor megen tid du kan og vil afse til at hjælpe klubben, når der er brug 
for netop dig. Det er naturligvis også helt ok at sige nej, hvis du skal noget 
andet eller bare ikke gider den dag.

Bestyrelsen vil i løbet af foråret dele sedler ud til træner, spillere og foræl-
dre og håber, at I alle vil bruge 1 minut til at udfylde med de få nødvendige 
oplysninger, så vi kan kontakte dig, hvis vi får brug for dine evner.   

Du er også meget velkommen til allerede nu at sende en e-mail til klubben 
www.osterbro-if.dk med følgende oplysninger om dig og hvilken hjælp, du 
kan tilbyde, når det brænder på:

Navn. Tlf. nr. E-mail. Hvad jeg kan hjælpe med. Særlige evner, håndværk eller 
funktion. Eller?

HUSK at du faktisk kan gøre en kæmpe forskel for det sociale liv i Østerbro IF.

Bestyrelsen siger på forhånd tak for din indsats.
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Der vil være mange nye ansigter på klub-
bens 1.hold i dette forår. En del spillere 
har forladt klubben i løbet af vinterpau-
sen og andre er kommet til.
Desværre må vi konstatere at vi vil være 
uden en del af de store profiler fra efter-
året. Således har ”årets spiller”, Heino 
Schou Hansen, skrevet kontrakt med 1. 
divisionsklubben Herfølge. Serdal Zulfer 
forsøger lykken i 2.divisionsklubben, 
Vanløse. ”Årets fighter” Martin Madsen 
samt Pawel Galara og Robert Bozniacki 
er skiftet til danmarksseriekonkurrenterne 
Nivå Kokkedal, som tilsyneladende satser 
voldsomt på oprykning og endelig har 
”årets mest fremgangsrige spiller”, René 
Andersen, samt René Sørensen valgt at 
holde pause af hensyn til studierne. 
Heldigvis har vi stadig en solid 
stamme af rutinerede spillere som 
Amin El-Chaer, Frank Sandahl, Peter 
Hove, Johan Wikman, Morten Lykke 
Jensen, Mahi Aslani, Mikkel Larsen og 

Nick Andersen, som forhåbentlig kan 
støtte de nye og unge spillere, som 
er kommet til, ligesom spillere som 
Christian Mikkelsen, Mads Marschall og 
Mohamed Houji har haft stor fremgang 
og umiddelbart ser ud til at bide sig fast 
på holdet. 
I løbet af vinterpausen har DBU valgt 
at afskaffe Kvalifikationsrækken, som er 
en ”Buffer-række” placeret lige under 
Danmarksserien og hvis formål har 
været at binde DBU´s efterår-forårsturne-
ringer og lokalunionernes forår-efterårs-
turneringer sammen. I den forbindelse 
ændres Danmarksserien fra dens nuvæ-
rende to puljer på hver 16 hold til fordel 
for tre puljer af 14 hold med start fra 
efteråret 2008. Det får den konsekvens, 
at en eventuel nedrykning vil blive til 
Københavnsserien. 
Det satser vi imidlertid ikke på som 
tema. Situationen er godt nok, at holdet 
ligger på en beskeden 13. plads. Men 

1. senior 

A

1. holdet klar til kamp (0-0 mod Skjold)
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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

-se bl.a. referater fra 1. senior
samt kampprogram for alle klubbens hold

bortset fra Avarta, Svendborg og Nivå-
Kokkedal, som har skilt sig ud i toppen 
er det imidlertid en påfaldende lige 
række. Der er således kun 5 points op 
til 4.pladsen, men samtidig kun 2 points 
til første hold under nedrykningsstregen. 
Vi har i øvrigt brugt vinteren til at 
præge indendørsarenaerne. Således 
genvandt vi københavnsmesterskaberne 
i femmands-bold på store mål, kvalifi-
cerede os til danmarksmesterskaberne 
via et semifinalestævne og nåede i fina-
lestævnet til kvartfinalen, hvor vi blev 
besejret af de senere danmarksmestre fra 
Søllerød-Vedbæk. Ligeledes har vi været 
styrende i Futsal, hvor det desværre blev 

skæbnesvangert at vi i allerførst kamp led 
turneringens eneste nederlag til Kastrup. 
Det betød at vi ikke genvandt vores 
københavnsmesterskab, idet vi netop tabte 
til Kastrup på reglen om resultat i indbyr-
des kamp i tilfælde af pointlighed. Havde 
det været målforskellen, der havde været 
afgørende, havde vi vundet klart med en 
score på 70-18, mod Kastrups 39-16. 
Men pyt – nu er det danmarksserien, det 
gælder. Mød talstærkt op og støt! Vi håber 
og satser på mange gode oplevelser!

Freddy Lillelund
Træner

Østerbro's vindere af Københavnsmesterskabet i indefodbold



Det har været en dejlig vinteropstart. Vi 
træner på kunstgræs i Ryparken og det 
er første gang, at ØIFs 2. hold har prøvet 
dette.  

Jeg synes, at det gør det attraktiv, at 
komme ud og træne, når det er så god 
en bane. Dette kan også ses på frem-
mødet, da vi sammen med 3.holdet har 
været oppe på 28 mand til træning. 

Der er også kommet mange nye til, 
udover vores nye ynglinge, som nu er 
seniorer. Dette har give vores gamle 
spillere et nyt pust – ikke mindst, når de 
har skulle løber efter dem fra klubben til 
Ryparken til hver træning. Der var dog 
nogle af ynglingene, som valgte at tage 
turen i bil. (yderst upopulært)

Vi har deltaget i en vinterturnering og 
har spillet 3 træningskampe udover dette 
mod Amager FF, Lyngby og Tårbæk.

Når vi har træner har vi kunne følge 1. 
holdet på den anden del af banen. Det 
har været rart, at alle har været samlet.

Det bedste er, at vi har fået nogle 

nye og dejlige lokaler, som de har døbt 
”Blue City” Tænk, at vi rykkede op fra 
den mørke kælderen til lys og frisk 
luft – og ikke mindst toiletter, som man 
har lyst til at bruge. Vi har allerede set 
mulighederne for at lave grill og hygge 
efter kampene, når vejret bliver lidt 
bedre.

Så vi er klar!!!!

Det bliver med opstart den 9. april ude 
mod Jægersborg kl. 18.15.

Med sportslig hilsen fra 
Schacke og Bager  
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Dag Dato Kl. Hjemmehold Udehold Spillested

Lør 05-04-2008 13:00 Østerbro Skjold Fælledparken
Lør 12-04-2008 15:00 Virum-Sorgenfri Østerbro Virum Stadion
Lør 19-04-2008 13:00 Østerbro Allerød Fælledparken
Ons 23-04-2008 18:30 Østerbro Birkerød Fælledparken
Lør 26-04-2008 15:00 Herlev Østerbro Herlev Stadion
Tor 01-05-2008 13:00 Nivå-Kokkedal Østerbro Karsemosegård
Søn 04-05-2008 13:00 Østerbro Køge Fælledparken
Lør 10-05-2008 13:00 Østerbro Svendborg Fælledparken
Lør 17-05-2008 15:00 Kastrup Østerbro Tårnby- Opv.
Ons 21-05-2008 19:00 Østerbro  E3000/Helsingør Fælledparken
Søn 25-05-2008 10:30 Herfølge Østerbro Herfølge St.
Lør 31-05-2008 13:00 Østerbro Avedøre Fælledparken
Lør 07-06-2008 15:30 B 1921 Østerbro B1921s anlæg
Lør 14-06-2008 15:00 Østerbro Avarta Fælledparken
Lør 21-06-2008 15:00 DøllefjeldeM Østerbro DMI´s anlæg

ØIF's kampprogram i DS kreds 1 2008:

Kampdragt/træningsdragt
Køb personlig kampdragt eller træningsdragt 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

2. HOLDET – Vi er på rette vej

Vind gavekort på 200 kr til SportMaster
Hvor mange fodbolde er der gemt dette blad?
(husk at tælle denne bold med)
Sæt en ring om det rigtige svar og aflever kuponen i klubben.
Der trækkes lod mellem de rigtige løsninger.
Kuponen skal afleveres senest tirsdag den 27. Maj 2008

 3 5 7

Afleveret af:

Årgang:
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Kontingent i Østerbro IF pr. kvartal

Fra 1. juli 2007

Miniput: ............................................................................................. 175 kr.
Lilleput: .............................................................................................. 175 kr.
Drenge: .............................................................................................. 230 kr.
Junior: ................................................................................................ 230 kr.
Ynglinge: ............................................................................................ 230 kr.
Piger: .................................................................................................. 230 kr.

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

"Jam session"

Den 6. marts 2008 afholdtes den årlige 
Generalforsamling i klubbens lokaler. 
De meget trofaste medlemmer var mødt 
op, og Leo blev valgt som dirigent.
Formanden omtalte 3 ”gamle” medlem-
mer, der  døde i årets løb.
Willy Rasmussen, tidligere formand i 
ØB, Mogens Pedersen og Jan Nielsen, 
der begge har ydet en mangeårig indsats 
i klubben.

Arbejdernes Landsbank v/ Lisbeth 
Ringsted overrakte en check på kr. 500.- 
til årets ØIFèr.
Dette blev senior 2 incl. trænere og 
leder for en flot indsats i S1 i 2007. 

Formandens og udvalgenes beretninger 
blev fremlagt. Alle beretninger blev god-
kendt.

Kassereren fremlagde regnskabet. Dette 
udviste et overskud på  tkr. 52 mod bud-
getteret  tkr. 13. Egenkapitalen er på tkr. 
104 ved udgangen af år 2007.
Der var enkelte spørgsmål til regnskabet. 
Derefter blev dette godkendt.  

Der var genvalg til bestyrelsen hvor der 
var nyvalg. Willy Lyng blev nyvalgt som 
best. suppleant

Under eventuelt roste Lyng bestyrelsen 
for det store arbejde, den har udført i 
2007. Der var spørgsmål til nybyggeriet.

Formanden takkede alle, der har ydet 
en indsats for klubben i 2007, særlig 
omkring udflytningen til det midlertidige 
klubhus. Dette kunne de øvrige fælled-
klubber ikke klare uden hjælp udefra.

 
Redaktionen

Referat fra Generalforsamlingen.

Årets træner  2007 blev Janus Gjøe.

Årets ØIF'er - repræsenteret ved tre af spillerne

Ny bestyrelsessuppleant Willy Lyng
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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:

Hver dag kl. 16.30 - 21.30

samt under 

weekendens kampe

Ryparken:

Efter aftale med Finn på tlf.:

22 59 40 44

OBS: INGEN KREDIT!

De forskellige udvalg i Østerbro IF
På årets generalforsamling omtalte for-
manden Linda, at bestyrelsen arbejder 
med forskellige udvalg. Dette for at gøre 
beslutningerne mere demokratiske.

Bestyrelsen har følgende udvalg:
Forretningsudvalget: Dette består af 
formand, næstformand og kassereren. 
Udvalget beskæftiger sig med de over-
ordnede linier.

Seniorudvalget: Kontakt til de enkelte 
hold i seniorafdelingen samt planlæg-
ning af kampe m.v. Deltagere. Henrik 
og Leo.

Ungdomsudvalget: Kontakt til de enkelte 
afdelinger/trænere. Planlægning af stæv-
ner m.m. Deltagere: Jannie, Finn, Janus.  

Kontingentudvalg: Opkrævning af kontin-
gent. Deltagere: Leo og Lars Kyvsgaard

Sportsstævner: Planlægning af stævner 
for ungdom. Deltagere: Henrik og Kim 
Sindahl.

Kommunikation: Udgivelse af medlems-
blad, kontakt til pressen.  Deltagere: 
Frank, Linda, Janus og Poul.

Klublokale: Indretning af klublokale, 
ansættelse af personale, bestemmelse 
om produkter til salg m.m. Deltagere: 
Jannie, Finn og Janus.

Faciliteter: Arbejde med nyt klubhus 
m.m. Deltagere: Linda, Stig og Henrik

Så har du nogle gode ideer eller kritik 
kontakt da de forskellige udvalg. Har du 
mod på at gøre en forskel kan du altid 
hjælpe til i de forskellige udvalg.

Redaktionen

Kontingent for 2. kvartal 2008.

Når dette medlemsblad er på gaden, vil de fleste nok
undre sig over hvorfor de fik en kontingentopkrævning
pr. 1. april 2008. Vi har valgt at spare på portoen og 

udsender opkrævningen sammen med bladet. Betaling
er nu pr. 1. maj. Vi håber alle så vil betale til tiden.

Kontingentudvalget arbejder på at få omlagt opkrævningen 
til PBS pr. 1. juli 2008.   

Redaktionen.
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Fredag den 28/03 tog Janus og under-
tegnet på trænings tur med klubbens U. 
12 hold. Turen gik til ldestrup nede ved 
Nykøbing F. Og vi havde 11 friske dren-
ge med på turen. Drengene haved fået 
at vide at der var afgang kl. 18.00. men 
vi kom afsted lidt senere end beregnet. 
Da jeg skulle hente bussen på et dertil 
aftalt sted, var den der ikke, så jeg måtte 
hente den et andet sted.

På vejen derned kørte vi forkert 5 gange, 
hvilket nok var lidt min skyld, da jeg 
pludselig ikke kunne finde den rig-
tige vej. Så i stedet for at være der k1 
20.00, var vi først fremme k1 22.00 så 
vi skyndte os at tømme bussen da den 
skulle retur til Kbh med det samme. 

Efter at vores indkvartering var vel over-
stået i B 1938 fine klubhus, var der tid 
til lidt TV hygge. Kl 00.15. var det tid 
til at finde vores soveposer, og efter lidt 
uro blandt drengene blev der endelig ro 
kl O 1.00. Næste morgen var jeg første 
mand der var oppe, og jeg spurgte om 
der var nogle der vil med op i byen og 
købe morgenmad. Men det måtte jeg 
selv klare så jeg fandt et supermarked 
i byen, men det åbnede først kl 08.00. 

så jeg ventede i 15 min. Efter at være 
returneret til klubhuset, hvor der blev 
spist morgenmad sådan lidt forskudt 
af hinanden ( Janus og jeg sad helt for 
os selv, da drengene var uden for og 
spille bold). Så vi 2 trænere klædte om 
og gik ud tildrengene, hvor vi trænede 
med dem i 3 timer. Derefter var der tid 
til lidt frokost. Senere gik drengene selv 
ud for og træne lidt. Mens Janus gik op 
for at handle ind til aftensmaden, blev 
jeg inden for, da jeg lige skulle sunde 
mig lidt fordi en af drengene havde ramt 
mig et vis sted. Undertegnede lavede 
mad til os alle sammen, menuen stod 
på pastaskruer med kødsovs og mas-
ser af sodavand.Resten af aften var der 
dømt hygge foran TVet. Kl 23.00 var der 
sengetid da vi søndag formiddag skulle 
spille træningskamp mod B 1938. Kl 
10.00. 

Om kampen er der følgende at sige. Øif 
fik en god start hvor vi kom foran med 1 
–0 og herefter bølgede kampen frem og 
tilbage, men midt i første halvleg lavede 
de lokale lynhurtigt 3 mål uden at vi 
kunne svare rigtigtig igen. Kort før pau-
sen fik Øif dog reduceret ti12 - 3. l pau-
sen lavede vi lidt om på vores opstilling, 

så da der blev fløjtet op til 2 halvleg, 
satsede vi på et hurtig mål men vi kom 
i stedet for bagud med 4 – 2 - så vi var 
det meste af halvlegen hele tiden bagud 
med et mål. Men kort før tid fik ØIF 
udlignet til slutresultatet 6 - 6. Derefter 
var det tid til at pakke sammen, da 
vores bus skulle komme og hente os Kl. 
13.00. Men men den kom slet ikke, så 
vi måtte bære al vores bagage op til det 
lokale busstoppested og tage bussen ind 
til Nyk F og derefter videre med toget til 
Kbh, så vi var først hjemme ved klubben 
kl 18.45 i stedet for kl 17.00. 

Vi har desværre et hængeparti fra turen, 
da vi på vejen hjem skulle have spillet 
1 kamp mod Mern UlF. Der er blevet 
lavet en aftale om, at den tager vi senere 
på året, da de har forhørt sig om de må 
komme ind og besøge os senere på året, 
hvilket jeg sagde ja til - så det glæder 
drengene sig til. Så må vi samtidig håbe 
på, at B 1938 også vil komme herind på 
genvisit. 

Carsten Pedersen & Janus Gjøe
trænere for U11 og U 12. 

OBS! 

Deadline til næste klubblad:

24. juli 2008

Træningsweekend for u.12 28/03 - 30/03

Trænere søges til ungdomsafdelingen

Vi mangler trænere til årgang ’03, ’02, ’00, ’95 og Pigehold.

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 kar-

riere. 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 se klubbens hjemmeside på www.osterbro-if.dk
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Tillykke med de 5 år: 
Anna Willer Klein ..............29. august

Tillykke med de 6 år:
Anders Lucas Gee  ............19. januar
Søren Toksvig ....................25. februar
Emil Whitta .......................28. februar
Markus Helgi Fossádal.......1. april
Noah Fale ..........................27. april
Ruben Bøgedal ..................18. maj
Thias Bæverfjord Kochen ...2. juli
Robert L. Nørgaard ............22. juli
Bastian Mc Ewan ...............3. august

Tillykke med de 7 år:
Anton Sean Jensen .............13. januar
Jóannes Rasmussen ...........22. januar
Oskar Ludvig H R Andersen . 3. februar
Simon Oliver Brown ..........4. februar
Aske Løv ............................ februar
Carl Bessing Abildtrup .......14. februar
Christian Rostgaard Krag ...14. februar
Thorbjørn Skånstrøm .........20. februar
William Eeg .......................14. marts
Albert Westring Worm .......17. marts
Timmi Andersen ................  . .19. marts
Nicholas Birch Schmidt .....10. maj
Karl Christian Lyck .............23. maj
Nicholas Christoffersen......5. juni
Oliver Mingus Rindom ......7. juni
Albert Hjorthøj ..................13. juni
Valdemar Markman ...........29. juni
Tim Lundshøj Petersen .......6. juli
Haci Camur Palm ..............11. juli
Joakim Elley ......................3. august
Ask Bouju ..........................7. august
Oskar Sjelle Axelsen ..........10. august
Tobias Sjøgren Stoklund ....10. august

Tillykke med de 8 år:
Chr. Ulv Rygaard Jensen ....10. januar
Thomas Røder ...................12. januar
Samim Yousefi ...................2. februar
Anton Juul Kristiansen .......5. februar
Frederik Bendz ..................7. februar
Liridon Kabashi .................25. februar
Alberte Lange ....................2. marts
Zoubair El Khomsi .............24. marts
Zander Høyer ....................8. april
Mahsun Oliver Rehder ......8. april
Tobias Paasche ..................16. maj
Mads Sørstrøm ..................26. maj
Jonathan Jespersen-Skree ...14. juni
Peter Svensson ...................15. juni
Daniel Doyle .....................26. juni
Otto Willer Klein ...............28. juni
Mikkel Cipek Jørgensen .....5. juli
Yasir A. Jawad ....................19. juli
Frederik Emil Brændbyge ...28. juli
William I Dali Kilgour .......17. august
Gustav Fisker .....................20. august
Nicolai K. Amundsen ........22. august
Tobias Øvlisen ...................23. august

Tillykke med de 9 år:
Mads Tofteman Haagerup ..1. januar
Anders Rosman Nielsen ....7. januar
Mikkel Falke Hansen .........8. januar
Victor Korsholm Lemvig ....12. januar
Oliver Nyrop Weeks ..........26. marts
Bastian Elley ......................1. april
Sebastian Sjelle Axelsen ....5. april
Rasmus Stæhr ....................15. maj
Ask P. Knudsen ..................27. juni
Gustav R. Petersen .............6. juli
Alexander Jensen ...............18. juli
Mathias Lange ...................31. juli
Frederik Mathiesen ............5. august
Emil Hansen ......................13. august

Tillykke med de 10 år:
Outman El Mounir ............1. januar
Kasper Rejnhold Baun .......15. februar
Awais Nadeem ..................20. april
Oliver Tykjær Larsen ..........28. april
Joutiar Jousef .....................14. maj
Abderahman Dhaflaoui .....10. juni
Daniel Strandet Nielsen .....24. juli
Walid Taha ........................23. august

Tillykke med de 11 år:
Matthias Vincent Larsen ....20. januar
Zaher Al-Saadi ...................20. januar
Morzala Mahdi Hassan .....5. februar
Erik Braun .........................8. februar
Mikkel Ryding ...................12. marts
Frederik Nielsen ................31. marts
Andreas Christiansen .........15. april
Lukas M. Paulsen-Dissing ..4. juli
Kasper Røder .....................17. juli
Philip S. Witt .....................21. august

Tillykke med de 12 år:
William Bøllingtoft ............24. januar
Nikolaj Ask Zaydel ............19. februar
Youssef El Masri .................4. juni
Frederik Rongsted ..............9. juli

Tillykke med de 13 år:
Ebenezer Baah ..................7. januar
Victor Zak .........................8. januar
Hjalte Bak Bernhardson .....30. marts
Aksel Sørensen ..................15. april
Peter Bidstrup ....................19. maj
Umar Rinno ......................8. juli

Tillykke med de 14 år:
Felix Bischoff .....................24. februar
Andreas Thorsen ................3. juni
Luka Petrovic .....................30. juni
Henrik Tuyen .....................13. juli

Tillykke med de 15 år:
Markus Sletten ...................6. januar
Alexander V. Rosenberg .....2. marts
Luca Larsen .......................8. maj
Christian Voss ....................9. maj
Mads Damgaard ................7. august
Sebastian Lillelund ............14. august

Fødselsdage i ungdomsafdelingen



Hold K V U T Mål P

1  KB 10 7 2 1 24-10 23
2  SIF/HIK 10 5 1 4 24-18 16
3  ØIF 10 4 2 4 19-19 14
4  AB 10 3 4 3 10-12 13
5  Tårnby 10 3 1 6 16-22 10
6  B93/B1903 10 2 2 6 12-24 8

18 19

Til tonerne af ”Kære gamle tog” er 
Veteranholdet nu ved at banke rusten 
af krykkerne og løbe ud i foråret for at 
indtage fodboldarenaen som i ungdom-
mens vår.

Vi har været igennem en lang trænings-
opstart, som allerede startede d. 13. 
december til Gløggaften i klubben, hvor 
vi startede med at øve os på 3. halvleg 
indtil uge 2. Derefter har vi taget løbe-
skoene frem og øvet os på 2. halvleg 

indtil uge 10. Herefter har vi snøret støv-
lerne og øvet os i 1. halvleg nemlig at 
spille bolden og i skrivende stund skulle 
vi være klar til turneringsstart. Simpelt, 
men sandt.
Forhåbentlig får vi en masse gode 
oplevelser igennem foråret, som brin-
ger os endnu tættere sammen på 
Veteranholdet.

Med sportslig hilsen
Kim

Grand Old Master holdet har som det 
eneste gammelmandshold i år deltaget 
i den traditionsrige privatarrangerede 
Vinterturnering, og endte på en flot 
3. plads som det fremgår af tabel-
len nedenfor. 4 sejre, 2 uafgjorte og 4 
nederlag blev det til.
Afslutningsfesten blev i år afholdt af B 
1908, som i år jo bliver – ja præcis – 
100 år. 

Grand Old Master holdet fortsætter i 
KBU’s sommerturnering under ledelse 
af Poul Klarskov og Jan Nissen, da både 
Milton Thomsen og Carl Aasager er stop-
pet som holdledere.

Den årlige generalforsamling i Old Boys 
foreningen blev i år afholdt i klubbens 
nye midlertidige lokaler på P.H. Lings 
Alle 10 mandag den 18. februar 2008 
kl.19.00. Der mødte 12 op (incl. besty-
relsesmedlemmer og revisorer), hvilket 
må siges at være et skuffende frem-
møde.

Som dirigent blev Leo Jakobsen valgt, og 
han kunne konstatere, at forsamlingen 
var lovligt indkaldt, og han gav derefter 
ordet til Frank Kristoffersen, som startede 
med at bede forsamlingen om 1 minuts 
stilhed for afdøde Mogens Peteresen. 
Herefter fremlagde han formandens 
beretning, som blev enstemmigt vedta-
get. Bagefter fremlagde kassereren regn-
skabet, som ligeledes blev godkendt. 

Der skulle herefter vælges ny bestyrelse 
for 2008, og da alle var villige til at gen-
opstille, blev den nye bestyrelse sam-
mensat 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 punktet Diverse kunne Carl 
Aasager oplyse, at såvel han som Milton 
Thomsen stopper som ledere for Grand 
Old Master holdet. Carl mente, at 
Robert – evt. Lars Kyvsgaard – ville tage 
over for sæsonen 2008.
Der vil i 2008 IKKE være tilmeldt et 11 

mands Old Boys hold, og der vil derfor 
kun være 3 Gammelmandshold tilmeldt 
turneringen i 2008.
Månedlige festarrangementer i den nye 
”Gårdhave” blev diskuteret, og der var 
stemning for eventuelt at afholde sådan-
ne udendørs arrangementer i Old Boys 
regi. Dette er jo en helt ny mulighed 
efter flytningen. Steffen Søberg var villig 
til at være projektleder.
Indkøb af ”Gårdhavemøbler” blev også 
diskuteret, og dette projekt bør nok 
behandles i fællesskab med de 2 andre 
foreninger.

Efter en lille times tid blev generalfor-
samlingen herefter lukket, og foreningen 
var vanen tro vært for en genstand.

Østerbro Old Boys forening er en gam-
mel 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 medlem-
mer, samt ved forskellige arrangementer 
at bevare sportslige og kammeratlige 
sammenhold blandt foreningens med-
lemmer. Vi er samtidig en støtteforening, 
som kan yde støtte til selve hovedfor-
eningen samt enkelte hold eller perso-
ner. 

Af aktiviteter afholder vi Willy Larsen 
Cup samt Gløggaften efter sæsonafslut-
ningen. Vi modtager meget gerne forslag 
og hjælp til yderligere aktiviteter fra 
medlemmerne.

Kontingentet er fastsat til kr. 130,00 pr. 
halvår.

Østerbro Old Boys Veterantoget kører ud af Remisen...

Grand Old Master

Grand Old Master. Slutstilling – Vinterturneringen 2007/2008



Nok en "nedrivningsfest" …



22

Sportigan
Sports Partner
Vesterbrogade 54
3324 2700

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

JAKO Sportsbeklædning

Jokab Safety
Rugmarken 15 
3520  Farum                         
                

FA Sport 
Vigerslev Alle 124 
2500  Valby 
3646 2210

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

RYVANG SUPPORT

1. holdets sponsorer 2007 - 2008

Støt sponsorerne
 - de støtter os !

Så er vinteren gået og foråret er over 
os – endnu en gang. Vi har forladt 
Svanemøllehallen for en stund og er 
ved at indfinde os på fælledens slidte 
græs. Produktionen af smil og latter har 
ligget på et højt niveau i alle afdelinger 
og flere hold har også været til stævne, 
både indendørs og udendørs.

Vi har sagt goddag og farvel til spillere i 
vores ungdomsafdeling. Flest goddag’er 
er der blevet sagt i vores børnefodbold 
afdeling fra 5 til 8 år, mens vi må erken-
de at børnene forlader os når de bliver 
ældre – af den ene eller anden årsag.

Ekspansionen i vores ungdomsafde-
ling gør at vi bliver flere om at dele de 
samme baner, hvor der både skal trænes 
og spilles kamp. Det er ikke ideelt, men 
forhåbentligt bliver der taget højde for 
det fremover, i de udvalg der fordeler 
banerne mellem fælledklubberne.
Jeg håber at alle er fleksible og samar-
bejdsvillige og hermed ønskes I alle en 
god forårssæson.

Med sportslig hilsen
Kim Sindahl

Børnefodbold i Østerbro IF
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Fælleden: Kontingent og klubhus/vask
Lars Kyvsgaard. 
Privat: 3258 7155, mobil: 2281 8313 
Prinsesse Christines Vej 14, 2300 
København S
e-mail: kyv@webspeed.dk

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

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

Udsalg: Lis Overdahl   
privat: 3918 5038, mobil: 2534 4232 
Emdrup Huse 5, st. th. 2100 
København Ø 
e-mail: hans_christiansen@jubii.dk    

KLUBADMINISTRATION 2008
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SENIORAFDELINGEN 2008
Senior 1: Freddy Lillelund 
privat: 3961 2141, Mobil: 2621 5621 
Rygårds Allé 33, 2900 Hellerup 
e-mail: fam.lillelund@os.dk     

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

Senior 2: Kim Baun 
privat: 3535 5585, mobil: 2260 5507 
Lundingsgade 4, 2100 København Ø 
e-mail: kimogmargit.baun@mail.dk   

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

Senior 3: Gert Jedig
mobil: 2278 7747  
Tagensvej 208, 3.tv. 2400 København NV 
e-mail: gert.jedig@webspeed.dk

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

Senior 4: Chris Madsen
mobil: 2711 3136  
e-mail: chrispoirel@hotmail.com

Senior (7 mands): Bertram Storr-Paulsen
mobil: 3171 7032e-mail: bertram18@
hotmail.com

Senior (7 mands): Frederik Birkvad
mobil: 4054 2197
e-mail: frederikbirkvad@hotmail.com

Senior (7 mands): Andrè Lorentz-Petersen
mobil: 3025 0395
e-mail: alpkbh@hotmail.com  

Damer (7 mands): Sofie Clauson-Kass 
mobil: 4085 3262  
e-mail: sofiec-k@hotmail.com   

Old Boys (7-mands): Søren B. Petersen 
privat: 3967 9150, mobil: 3016 9343 
Dickens Allé 24, 2860 Søborg 
e-mail: s.banjomus@ofir.dk    

Veteran: Kim Sindahl 
mobil: 2876 4577
Gåsebækvej 16, st. th. 2500 Valby
e-mail: kim.sindahl@gmail.dk    

Grand Old Masters: Poul Klarskov 
Andersen. privat: 3961 4084
Mobil: 2141 2118
Tranevænget 10, st.th. 2900 Hellerup   

Jan Brinch Nielsen privat: 3819 6721  
mobil: 2845 9540
e-mail: benis@image.dk

Formand: Linda Sørensen
privat: 3539 1929, mobil: 24840488 
Solitudevej 1, 3.th. 2200 København N
e-mail: lsr@pfa.dk

Næstformand: Frank Kristoffersen
privat: 3630 6982
Helge Rodes Alle 14, 2000 Frederiksberg
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

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

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

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

Bestyrelsesmedlem: Stig Munck Larsen
privat: 3886 9851, arbejde: 3546 6342
Baunegårdsvej 2, 2620 Gentofte
e-mail: sml@ebst.dk

Bestyrelsesmedlem: Finn Hansen
privat: 3886 5590, mobil: 5192 5590 
e-mail: fiha@dffe.dk

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

Bestyrelsessuppleant: Willy Lyng Larsen
privat: 3536 5396, mobil: 2173 1217 
e-mail: fck_kris@hotmail.com

ØSTERBRO IF`S  BESTYRELSE  2008
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

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



UNGDOMSAFDELINGEN  2008
U5, U6 (poder): Kim sindahl
mobil: 2876 4577
Gåsebæksvej 16, st.th. 2500 Valby
e-mail: kim.sindahl@gmail.com

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

U7, U8 (mikroput): 
Peter Nørregaard Lange
mobil:
e-mail: pnr@bt.dk

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

U9, U10 (miniput): Janus Gjøe
mobil: 4094 2510
Højmosevej 10, 2400 København NV
e-mail: zarkovzzz@hotmail.com

U11, U12 (lilleput): Janus G. Gjøe
mobil: 4094 2510
Højmosevej 10, 2400 København NV
e-mail: zarkovzzz@hotmail.com

Carsten Pedersen mobil: 2657 1504
e-mail: carsten.m.pedersen@gmail.com

U13, U14 (drenge):

U15, U16 (Junior): Nis Petersen
privat: 3585 4735
Ægirsgade 25, st. th. 2200 København N
e-mail: petersen_nis@hotmail.com

Michael Rommedahl
mobil: 2811 1674
e-mail: raprumle@jubiimail.dk

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

26 27

OLD BOYS FORENINGEN 2008
Formand: Frank Kristoffersen
privat: 3630 6982
Helge Rodes Allé 14, 1. 2000 
Frederiksberg  
e-mail: fkg@mail.dk      

Kasserer: Per Reitelseder 
e-mail: reitelseder@webspeed.dk      

Bestyrelsesmedlem: Carl Aasager  
privat: 3967 2009
Søborg Hoved gade 217, 3. 
2860 Søborg       

Bestyrelsesmedlem: Steffen Søberg  
mobil: 2126 1698   Nygårdsvej 51 
B, st.tv. 2100 København Ø 
e-mail:sts@paranova.dk    

FORÆLDREFORENINGEN
Bestyrelsesmedlemmer:
Linda Sørensen
privat: 3539 1929, mobil: 2484 0488
Solitudevej 1, 3.th. 2200 København N
e-mail: lsr@pfa.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
Ågade 124, 1.th. 2200 København N 
e-mail: leo.jakobsen@buf.kk.dk

Foreningens e-mail adresse:
Foraeldreforeningen@ofir.dk


