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KøbenhavnsSerien herrer efterår 2008

Som en konsekvens af, at KBU vender 
herreseniorturneringerne til at spille 
efterår/forår bliver KøbenhavnsSerien 
i efteråret 2008 noget atypisk. 
KøbenhavnsSerien er derfor inddelt i 
et grundspil á 3 pulje á 5,6 og 6 hold. 
Hele 7 hold vil i november måned rykke 
ned i Serie 1 og/eller DIBA Serien.

KSH E, pulje A
AB 70 2
B 93 2
Dragør
HB (O)
Østerbro

KSH E, pulje B
B1908 2
Fremad V
Jægersborg
Skjold 2
Skovshoved
VLI

KSH E, pulje C
Brønshøj 2
FB
Husum
Hvidovre 2
Nexø
Sundby 
 
Holdene møder hinanden 2 gange med 
i alt 8-10 kampe i et indledende pulje-
spil. Nr. 1 og 2 i hver af de 3 puljer går 
videre til en mesterskabsslutspilspulje 

på samlet 6 hold, hvor vinderen mod-
tager Københavnsserie-pokalen. De 6 
hold har naturligvis kvalificeret sig til 
KøbenhavnsSerien forår 2009. Holdene 
i mesterskabsslutspillet møder hinanden 
en gang dvs. i alt 5 kampe. Holdene 
starter med nul point.
 
De øvrige hold fra de indledende puljer 
deltager i et nedrykningsslutspil med 
2 ligestillede puljer. En pulje á 6 hold 
og en pulje á 5 hold. Holdene møder 
også her hinanden en gang. De to bedst 
placerede hold fra hver pulje forbliver i 
KøbenhavnsSerien. De 7 dårligst place-
rede hold i nedrykningsslutspillet ryk-
ker direkte i Serie 1. Førstehold i Serie 
1 pulje 2, og ikke-førstehold i Serie 1 
pulje 3. Holdene tager ikke point med 
fra grundspillet.
 
De 7 nedrykkere erstattes af 3 hold fra 
KBUs Serie 1 (som udgangspunkt 2 hold 
fra pulje 2 og 1 hold fra pulje 3) samt 
et hold fra Bornholms bedste række – 
DIBA Serien - til foråret 2009.
 
Sidste runde i KøbenhavnsSeriens grund-
spil bliver den 5. oktober. Første runde 
i mesterskabs-slutspil og nedryknings-
slutspillet bliver i weekenden den 11. og 
12. oktober. Kampene vil blive offentlig-
gjort tirsdag den 7. oktober.

Hos os er 
du altid 
velkommen!

Lad os se på din privatøkonomi 
med friske øjne. 

En ny bank kan måske give din 
økonomi det lille løft i hverdagen, 
der giver større overblik og 
overskud. Du er til enhver tid 
velkommen til at komme ind til os 
og få en aftale om et uforpligtende 
ØkonomiEftersyn. Du kan også 
blive klogere på www.al-bank.dk.
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I det sene forår og i sommer har bestyrel-
sen arbejdet flittigt for at finde gode løs-
ninger på, hvordan seniorafdelingen kan 
forbedres. Bestyrelsen har holdt mange 
møder indbyrdes og med spillerrepræsen-
tanter, trænere og ledere for at finde frem 
til gode fremtidige løsninger.
De vigtigste konklusioner fra møderne 
har været et ønske om tættere samarbejde 
mellem holdene, ønsket om tættere sam-
arbejde mellem bestyrelsen og spillere/
trænere/ledere, ønsket om at den enkelte 
kan få mere klubfølelse samt ønsket om 
at der kommer mere klubliv i og omkring 
containeren. 
Der har været stor enighed om, at alle 
skal tage ansvar for at det lykkes. Det 
er derfor besluttet at holde månedligt 
fællesmøde mellem bestyrelsen, spiller-
repræsentanter, trænere og ledere, hvor 
man vil drøfte stort og småt, og hvor man 
vil kunne komme med ønsker, lave fælles 
målsætninger og evalueringer. 
Sommerens møder har også ført til, at 
bestyrelsen og Kim Bager er blevet enige 
om at ophæve samarbejdet omkring 2. 
holdet. Hans Overdahl overtager rollen 
som træner for 2. holdet. 
Første træning efter sommerferien var tirs-
dag den 22. juli. Til træningen, som blev 
ledet af 1. og 2. holds trænerne i fælles-
skab, deltog spillerne fra efterårets 1. og 
2. hold, samt de ”ynglinge”, der forventes 
at komme til at spille på 1. eller 2. holdet. 
De første to uger på kunstgræsbanen, 
hvorefter vores egen bane i Ryparken var 
nyrenoveret og bedre end nogensinde. 
Som noget nyt – og for at stimulere spiller-
ne til klubliv mødes vi i containeren, for 
at klæde om, hvorefter vi hver især – i bil, 
på cykel, rulleskøjter eller skateboard – 

transporterer os til Ryparken. Efter træning 
kører vi tilbage til klubben for at klæde 
om og spise Lis´ mad.
Trupperne er nu blevet delt, men vi håber 
vi har fået skabt et godt fundament til et 
tæt samarbejde, holdene imellem.
Vores målsætning er at 1. holdet 
hurtigt muligst at vender tilbage til 
Danmarksserien.  For 2. holdet er målet at 
forfølge den teoretiske chance, der er, for 
at undgå nedrykning fra serie 1 og for 3. 
holdet er målet at holde fast i 1. pladsen 
og dermed rykke op i Serie 4.
Sæsonens første kamp for 1. holdet er 
pokalkamp mod B.93 onsdag den 13. 
august. Årets københavnsserie er en buf-
ferrække, hvor vi kun har fire modstande-
re, som vi skal møde to gange, og hvor to 
af de fem går videre til slutspil. De første 
fire kampe – dvs. halvdelen af program-
met er allerede overstået inden udgangen 
af august, så det er vigtigt at vi har kridtet 
skoene og er klar fra start. Første kamp for 
2. holdet er søndag den 17. august mod 
HIK.

mvh. Freddy Lillelund, træner

fam.lillelund@os.dk / tlf. 3961 2141 
eller 2621 5621

SeniorafdelingenSupertur til Fjeldstrup 2008

Som så mange tidligere år, drog en del 
af Østerbro IF den første weekend  i 
august til Sønderjylland, på den årlige 
hyggetur til Fjelstrup. Der var mødetid 
torsdag morgen klokken 10, hvor der 
blev kørt af sted i minibusser, som var 
lånt af HB.
Turen der over gik smertefrit, og efter 
udpakning og telterejsning, skulle der 
til at spilles fodbold i gadeturneringen. 
Østerbro stillede med to hold. Et mix- 
og et herrehold. Begge hold gik videre 
til finalerunden fredag aften. Her røg 
herrerne ud i kvalen til den nye pulje, 
mens mixholdet gik ubesejret gennem 
hele turneringen og dermed vandt over-
legent.
Efter solid opbakning fra herreholdet og 
sejrsdans blev der festet igennem til tid-
lig lørdag, hvor den store turnering gik 
i gang.
Her stillede Østerbro med rene dame- 
og herrehold. Her var damerne ikke 
lige så overlegne som dagen før, da der 
måske var røget lidt for meget alkohol 
ned, og de blev slået ud i den indleden-
de runde. Trods den mislykkede turne-

ring, var det dog dejligt endelig at have 
et damehold med.
Omvendt var herreholdet ret overlegne, 
og spadserede videre til semifinalen 
uden de store problemer. Her ventede 
der en tæt kamp mod de andre sjæl-
lændere fra Jernløse. Kampen blev først 
afgjort ganske få sekunder før tid, og 
finalen var klar.
Her mødte Østerbro, Gullestrup, som 
forholdet altid har været godt med. Det 
blev endnu en tæt kamp, hvor Østerbro 
havde overtaget, men lige manglede den 
sidste skarphed, og derfor røg kampen 
ud  i straffespark, hvor Gullestrup uhel-
digvis trak det længste strå.
Om aften var der halbal, og der blev 
spillet op til dans og fællesspisning.
Søndag morgen vågnede folk med 
ondt i håret. Der blev pakket sam-
men, og turen gik hjemad til det rigtige 
Danmark.
Alt i alt en super hyggetur, hvor 
Østerbro, for en gang skyld kom hjem 
med pokal og en sølvstøvle.
Næste år går turen igen til det nordlige 
Tyskland (fjelstrup), og mon ikke det 
bliver en lige så god tur. Så der kan kun 
opfordres til at deltage.

Tak for en super fed tur alle sammen.

Ps.
Tak til HB for lån af transport, besty-
relsen, old-boysforeningen og foræl-
dreforeningen af deres tilskud i form af 
kapital.

Stinky og Glennemand (Jesper og Brian)
Billeder af Kia (mini Kevin)
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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

Det forsømte forår!!
Titlen på Scherfigs værk er en nogenlunde 
beskrivelse af Østerbro´s forår 2008 i 
danmarksserien. Kun 7 (syv!) points i 15 
kampe blev det til, og det er jo ikke rigtig 
noget at prale af. Fire uafgjorte kampe og 
kun en enkelt sejr blev det til, og sejren 
kom i forårets allersidste kamp. Altså ti 
nederlag, og så hjælper det jo ikke så 
meget at mere end halvdelen af nederla-
gene var med kun et enkelt mål. Det giver 
jo altså ingen points.
Når jeg gennemser resultatlisten for foråret 
kan jeg huske de fleste af kampene ganske 
godt og gennemgående har holdets pro-
blem ganske enkelt været manglende mål-
farlighed. Hvor der tidligere ind imellem 
har været perioder med manglende held 
eller dygtighed i afslutningerne var foråret 
2008 generelt en periode, hvor holdet 
stort set slet ikke fik spillet sig til scorings-
chancer. Og så kan det ikke undgås at der 
kommer pres i den anden ende, næsten 
uanset hvem man møder.
Jørgen og undertegnede har overværet 
alle kampene, ja det vil sige Jørgen blev 
forskånet for den dårligste præstation i 
mange år (kampen mod Herlev), og vi har 
ikke været helt enige om, hvad der skulle 
til for at få ændret den triste udvikling. 
Derimod har vi været meget enige om, at 
der manglede noget i angrebet. Og det er 
jo egentlig ikke så mærkeligt med tanke 
på de temmelig mange angrebsspillere 
som har forladt Østerbro de seneste år.
Men sådan er konditionerne. Det er ikke 
som i min tid, hvor de allerfleste blev i 
den klub de var vokset op i, medmindre 
man flyttede langt væk eller havde lands-
holdsklasse! Nu er det (små)pengene som 
styrer, og det er det nok umuligt at lave 
om på. Sådan er samfunds-
udviklingen.

Jeg har den holdning, at man skal se posi-
tivt på tingene, så vidt det overhovedet er 
muligt.
I det lys har foråret, trods den ringe point-
høst, givet en række gode indtryk. Nye 
spillere er trådt ind på holdet og nogle af 
dem har efterladt et udmærket indtryk, 
til trods for de vanskelige vilkår. Holdet 
viste i løbet af foråret en trods alt stigende 
formkurve, som sluttede med endelig at 
give en sejr i den allersidste kamp, som 
var af stor vigtighed for modstanderen, 
DMI. Moralen har for så vidt (bortset fra 
Herlev-kampen) ikke fejlet noget, og det 
er en ærlig sag, at man bare ikke var god 
nok til at bevare pladsen i danmarks-
serien. Nogle skulle jo altså rykke ud og 
det var helt i orden at Østerbro blev én af 
nedrykkerne.
Nu står efteråret for døren, med en under-
lig Københavnsserie. Fire kampe i hastig 
rækkefølge og så toenhalv uges pause og 
så igen fire kampe. Hvad der skal ske efter 
disse otte kampe afhænger af om Østerbro 
kan blive nr. 1 eller 2 og skal spille om 
Københavns-mesterskabet, eller om man 
skal spille for at undgå nedrykning til serie 
1.
En af Østerbros modstandere i Køben-
havns serie-puljen er i øvrigt B.93´s andet-
hold. Men inden Københavnsserien går i 
gang skal Østerbro i DBUs pokalturnering 
spille mod B.93´s 1.hold, som jo spiller 
i 2. division. For et par år siden havde 
Østerbro også et 2-divisions-hold (BSV) 
som første modstander i pokalturneringen 
og det gik jo ganske udmærket. Vi få tro-
faste tilskuere håber på en gentagelse af 
succesen.

Hans-Otto

 



Dødsfald
Vort mangeårige medlem Erik Hald sov stille ind i døden for et stykke tid siden 

og blev begravet onsdag den 7.maj  
Flere af klubbens medlemmer var til stede vedbegravelsen, 

ligesom klubbens fane stod ved kisten.

Erik har taget del i alle sider af foreningslivet i bestyrelsen: 
Som holdleder for seniores, som dommer (uden at kende reglerne) 

og som ungdomstræner/leder.
Vi er mange som har nydt godt af Eriks virke i klubben

Æret være hans minde!

Redaktionen
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Dato Kl. Hjemmehold Udehold Spillested

16-08-08  13:00 Østerbro IF Dragør Bk. Fælledparken
24-08-08  13:00 B.93 Østerbro IF Svanemølleanlæg.
27-08-08  18:30 Østerbro IF AB 70 Fælledparken
09-09-08 18:00 HB Østerbro IF Fælledparken
13-09-08 15:00 Dragør Bk. Østerbro IF Hollænderhallen
19-09-08 17:45 Østerbro IF HB Fælledparken
28-09-08 11:15 Østerbro IF B.93 Fælledparken
05-10-08 13:00 AB 70 Østerbro IF Vestamager 

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

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 30. september 2008

 3 5 7

Afleveret af:

Årgang:

OBS! 

Deadline til næste klubblad:

27. november 2008

Konkurrence: Vinderen af konkurrencen i sidste nummer blev Jonatan Struve Lollike, årgang 2002 
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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.

Opkrævningen for april kvartal kom 
først ud til betaling senere end normalt 
idet bestyrelsen ville spare porto ved at 
sende opkrævningen ud sammen
med medlemsbladet.
Opkrævningen for juli kvartal kommer 
ligeledes senere ud idet vi nu går over 
til PBS opkrævning. Dette kræver noget 
IT-arbejde her ved omlægningen. Vi 
håber alle vil betale straks du modtager 
opkrævningen.

Klubbens bogholderi er samtidigt omlagt 
til Klub Office som er et program fra 
DBU. Hermed skulle vi få et større og 
hurtigere overblik over vores økonomi.

Klubbens økonomi her ved halvåret et 
bedre end beregnet og likviditeten er 
god. Helårsresultatet for 2008 skulle 
derfor blive bedre end vort budget.

Kontingentudvalget

Bestyrelsens forretningsudvalg og Kim 
Baun er blevet enige om at ophæve sam-
arbejdet her ved sommerens begyndelse. 
Kim har været træner for holdet de sene-
ste 2 år og har bragt holdet op i S1.
Træneren og spillerne kunne imidlertid 
ikke mere arbejde tillidsfuldt sammen, 
hvorfor det var nødvendigt at skilles. I 
sådanne situationer er der altid fejl på 
begge sider. Vi takker ”bageren” for det 
arbejde han har ydet i denne omgang.

Som erstatning er ansat Hans Overdahl. 
Hans har været træner mange steder og 
har stor erfaring . Vi håber at spillerne 
og Hans får rettet placeringen op her i 
efteråret.

Bestyrelsen ønsker samtidigt et større 
samarbejde mellem spillerne og træ-
nerne på 1. og 2. holdet.

Bestyrelsen

Selvom vor formand/kvinde Linda har 
været omtalt i lokalaviserne flere gange 
i løbet af den senere tid er alt ikke fryd 
og gammen.

Vi har ansøgt om flere containere til at 
klarer presset på omklædningen, men 
har i første omgang fået afslag.

Derfor har jeg som formand for fælled-
klubberne rettet en henvendelse direkte 
til vor borgmester Pia Allerslev for at 
få hjælp. Såfremt vi ikke får hjælp ad 
denne vej vil vi  presse på via lokalavi-
serne.

Poul Klarskov

Opkrævning af kontingent m.v.

Ny træner i seniorafdelingen for senior 2

Midlertidig genhusning af fælledklubberne

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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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!

Runde Fødselsdage i 2008 
Tillykke med de 20 år:
Junead Arif ...................29. januar
Nicklas Vestergaard ......28. april
Kristina Petersen ...........13. juni
Yaqoob Butt ..................9. september
Erhan Harmankaya .......18. oktober

Tillykke med de 30 år:
Martin Persson ..............13. juni

Tillykke med de 40 år:
Finn Poulsen .................5. januar
Ole Korsgaard ..............29. juni
Brian P Hansen ............28. august
John Bonnez .................13. december
Peter Høeg-Larsen ........15. december

Tillykke med de 50 år:
Tommy “Spurv” Bjergsted ...18. januar
Henrik Russ ..................1. februar
Henrik Bræmer .............15. juli
Jannie Russ ...................29. oktober

Tillykke med de 60 år:
Torben Friberg ..............4. maj
Keld Boeck ...................29. juni
Danny Christensen .......15. juli
Jan Allan Hansen ..........15. november
Kjeld Hein ....................17. november
Per Reitelseder ..............11. december

Tillykke med de 65 år:
Preben Rasmussen ........1. juli
Jørgen Jensen ................4. august
Carl Aasager .................5. august

Tillykke med de 70 år:
Karl Kristensen .............27. november

Tillykke med de 75 år:
Milton Thomsen ...........1. februar
Ole Hansen ..................23. april
Bent Gärtner .................2. maj
Erik Krog ......................21. juni
Ole Svendsen ...............28. november

1. holdet klar til efterårets kampe (0-3 mod B 93)
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SLUTSTILLINGER FORÅRET 2008
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Tillykke med de 5 år:
Bjørke Baadsgaard ........1. august
Anna Willer Klein .........29. august
Jakob Sønder ................8. oktober
Max W. Hyllested .........15. oktober
Alfred Kjær Laursen ......19. oktober
Nicholas Kayitochi .......27. oktober

Tillykke med de 6 år:
Bastian Mc Ewan3. august
Nikolaj Milic4. september
Isak Bastholm Petrin .....4. september
Jonatan Struve Lollike ...8. september
Tobias Melcher .............13. september
August F. Nielsen ..........21. september
Salvador Selaya Steensig 5. oktober
Theodor Guldager Schmidt 9. oktober
Lucas Poulsen ...............17. oktober
Oliver Sarjo Sonko .......7. november
Teis Max F. Larsen ........9. november
Peter Garde Frederiksen  22. november

Tillykke med de 7 år:
Joakim Elley .................3. august
Ask Bouju .....................7. august
Oskar Sjelle Axelsen .....10. august
Tobias Sjøgren Stoklund 10. august
Louis Bach....................1. september
Lewis Pettiford ..............4. september
Frederik Borch ..............13. september
Magnus Junge Mogensen 15. september
Lucas Damgaard ..........21. september
Anas Osman .................30. september
Tobias Ejderskov ...........1. oktober
Mathias M. Jensen ........27. oktober
Julius Grønager.............1. november

Tillykke med de 8 år:
William I Dali Kilgour ..17. august
Gustav Fisker ................20. august
Nicolai Kraisorn Amundsen 22. august
Tobias Øvlisen ..............23. august
Ole Hinrichs.................4. september
Ibrahim Mahmoud .......16. september
Jonathan Kibsgaard .......22. september
Marius Anker Nilson ....12. oktober
Lukas Knipschildt .........9. november
Bjørn Max Knigge .........16. december
Andreas Kammeyer-Andersen 24. december

Tillykke med de 9 år:
Frederik Mathiesen .......5. august
Emil Hansen .................13. august
Haider Iqbal .................6. september
Daniel Karstenskov .......12. september
Andreas Broholm .........15. september
Bertram Pagh Blossom ..20. september
Oguzhan Onur Basoda .24. september
Thomas Stender ............28. september
Mikkel Dahl Wium .......6. oktober
Frederik Sjøgren Stoklund 8. oktober
Andreas Tang ................11. oktober
Memet Emi Tas .............11. oktober
Tobias Nørgaard ...........7. november
Mads Jostein Holm .......20. december
Kristoffer Paulsen-Dissing .23. december

Tillykke med de 10 år:
Walid Taha ...................23. august
Sebastian Birch Schmidt ...12. september
Casper Christopher Dyhr ..14. september
Yosef Chaban................12. oktober
Carl Broegaard .............31. oktober
Nabil El Khomsi ...........3. november
Jonas Løkke H. Hansen ...2. december
Aske Kloth-Jørgensen ....4. december
Frederik Hattens ...........20. december
Tobias Larsen ................26. december
Kalle Holm Bastrup ......31. december

Tillykke med de 11 år:
Philip S. Witt ................21. august
Marcus Schmidt Nielsen .14. september
Saad Abbouch ..............21. september
Elias Hansen .................13. november
Rasmus S. Bergmann ....19. december
Albert Nogowa .............28. december

Tillykke med de 12 år:
Taus Conrad .................17. oktober
Hamid Reza Madjidi ....11. november
Anton F. Andersen ........5. december

Tillykke med de 13 år:
David Zhuravlev ...........3. oktober

Tillykke med de 14 år:
Johannes Ravn ..............10. oktober

Tillykke med de 15 år:
Mads Damgaard ...........7. august
Sebastian Lillelund .......14. august
Viktor Nils B. Svendsen ...22. september
Konstantin B. Johansen ....5. december

Tillykke med de 16 år:
Nicolai Jensen ..............13. november

Fødselsdage i ungdomsafdelingen
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Endvidere er en stor del af modulerne 
’stations-træning’, som klart er at fore-
trække som undervisningsform for de 
mindste årgange.
Billederne til artiklen er taget af John 
Aage O. Skovsager, som er fotograf i sin 
fritid.
Om der bliver en Mikrofodboldskole 
til næste år afhænger helt af om der er 
gruppetrænere/assistenter der melder 
sig, men ikke mindst en trænerleder og 
en skoleleder.
Tusind tak til alle der deltog i dette års 
Mikrofodboldskole.

Med mikroskopisk hilsen
Kim

Fodbold og leg 
- en fælles fodboldoplevelse!
Endnu en gang var Østerbro IF vært for 
DBU’s Mikrofodboldskole fra fredag d. 
16. maj til søndag d. 18. maj. Vi havde 
lokket et rekordstort forældreteam til 
at være gruppetræner/assistent hvilket 
betød at vi kunne mønstre 6 grupper a 
12 spillere i alt 72 børn med voksne. 
Der var 1 gruppe 02’ere, 3 grupper 
01’ere og 2 grupper 00’ere som alle 
skulle transformeres til nogle frygtindgy-
dende pirater i løbet af weekenden. 
Inden da skulle grupperne lige samles 
og spillernavnene skulle læres af træner/
assistent. Genertheden skulle vist også 
lige overvindes for nogle, men der var 
det jo godt at have nogle boldlege at gå 
i gang med. Og der blev leget og spil-
let hele weekenden. Heldigvis havde vi 
vejret med os, som enhver jo ved er det 
alfa-omega når det drejer sig om uden-
dørs aktiviteter. 
Forældrene, altså dem som ikke allerede 
havde meldt sig som træner/assistent, 
fik lov til at agere medspiller, målstolpe, 
kampleder, bålpladsbygger, snobrødsæl-
ter, ansigtsmaler, ’rom-brygger’, sminkør, 
stationstrænings-bestyrer og fotograf. 
Der var nok at se til i de i alt 12 timer vi 
havde besøg af Mikrofodboldskolen.
Mikrofodboldskolen har DBU bygget op 
med kraftig skæven til idrættens grund-
værdier:
Glæde – fællesskab – sundhed – ærlig-
hed

Glæde – gennem mestring i ægte leg, 
spontanidræt og organiseret idræt.
Fællesskab – social udvikling gennem 

samarbejde og konfl iktløsning.
Sundhed – gennem etablering af sunde 
vaner, ikke mindst ved at motivere til 
bevægelse.
Ærlighed – gennem opdragelse til Fair 
Play.

... er det Mikrofodboldskolens klare 
målsætning at skabe så gode, konstruk-
tive og trygge rammer for børns fodbold-
liv som muligt.
Kan vi udvikle deres fodboldglæde på 
en måde, der giver dem mod på mere, 
og får vi i samme moment åbnet træne-
re, ledere og forældres øjne for de vær-
dier, der bør lægges vægt på i arbejdet 
med de aller yngste – så er meget nået.

For DBU Børn og ungdom er ønsket, at 
fodbold skal fremstå som den idræts-
gren, hvor alsidigheden er skabt for bør-
nenes skyld, hvor forskellighederne kan 
afprøves, og hvor tidlig specialisering 
mere er et positivt udtryk for kvaliteten 
i vores børneidrætsarbejde end et mål i 
sig selv.
Deltagernes alder taget i betragtning vil 
modulerne være forholdsvis korte og 
nøje planlagt.
Undervisningen og det sociale tilhørs-
forhold vil veksle imellem det trygge 
og sikre i form af aldersinddelte 12 
mandsgrupper (maksimum) og den mere 
udfordrende storgruppeleg, hvor træ-
nerlederen i stil med ’Rottefængeren fra 
Hammel’ (gl. tysk sagn) er ene-instruk-
tør, og hvor alle mikrofodboldskolens 
børn og forældre følger hans eller hen-
des fl øjte ud af vejen.

DBU’s Mikrofodboldskole

"NU gælder det!"



Peter Rasmussen fortæller hvad der skal ske

Forsamlingen suger til sig

De to repræsentanter fra Arbejdernes Landsbank 
lytter med andstand

Peter Rasmussen instruerer

Instruktion

Peter Rasmussen kom forbi, inviteret af Arbejdernes Landsbank.

Angrebstræning, "Ind over bolden, kom så - ja, SÅDAN skal det gøres!"
Nu håber vipå, at vores angribere har lært så meget af Peter Rasmussen, at det giver 
bonus i efterårets kampe.
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60 år er et skarpt hjørne og netop 60 
år er minimumskravet for at spille på 
Grand Old Master holdet, som klubb-
ben nok for første gang nogensinde har 
tilmeldt til turneringen. Holdet har i år 
fået tilgang af bl. a. Keld Boeck,  lige-
som Friberg også har meldt sin tilbage-
komst til holdet.

Det har dog vist sig, at modstanderne i 
denne række trods den høje alder har 
imponerende styrke, så en beskeden 

placering som nummer 5 ud af 7 hold er 
det blevet til efter forårsturneringen. Det 
er dog kun K.B. som for alvor har taget 
føringen  og allerede nu ligner en vinder 
af turneringen.

Holdet bliver i år ledet af Jan Nissen og 
Poul Klarskov, og har dog fortsat mulig-
hed for at blande sig i toppen af rækken. 
Der er et meget tæt løb fra nummer 2 til 
nummer 6.

Efter et godkendt forår, (foråret bød på 
4 sejre, 1 uafgjort og 6 nederlag, men 
vi var faktisk tæt på at hive point i de 
fleste af kampene, så det er med fuld 
fortrøstning at vi går efteråret i møde) 
er Veterantoget, i skrivende stund, ved 
at blive samlet, smurt og gjort køreklar 
igen. 
Foråret fortalte os at der faktisk er 
mange medlemmer i alderen 39½ til 50 
år der gider at spille fodbold på et-eller-
andet-plan. Vi spiller i den næstbedste 
veteranrække under KBU og det passer 
glimrende til vores kroppe. Målet er at 
få samlet en tilpas stor gruppe, der gider 
at stille op, spille kamp og hjælpe til 

med at samle hold til de næste kampe 
og så få etableret et superveteran- og 
et veteranhold til næste sæson. Skulle 
du stå og mangle et hold at spille på i 
ovennævnte aldersgruppe, så henvend 
dig til mig via klubbens email adresse, 
så vi kan blive smedet sammen til gensi-
dig fornøjelse.
Og vil du læse kampreferater fra vores 
altid underholdende og entertainende 
veterankampe kan du besøge vores 
hjemmeside - Hørm.dk.

Med munter hilsen
HoldEiner

Grand Old Master

Veterantoget på skinner igen…



Sportigan
Sports Partner
Vesterbrogade 54
3324 2700

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

Select Sport A/S     

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 2008
Støt sponsorerne - de støtter os!

Old Boys foreningen afholder Willy larsen cup
 

lørdag den 1. november 2008 kl. 9.00

I klubbens lokaler P.H. Lings alle 10

• Fodboldturnering med præmier til de 3 bedste hold.

• Efterfølgende frokost kan bestilles hos Lis i baren. 
Kun kr. 100 pr. deltager 

(2 Slags sild + 3 stk. Smørrebrød + 1 øl + 1 snaps)

• Billardturnering

Mød talstærkt op til et spændende og festligt arrangement. 
Old Boys foreningen byder på morgenmad 

samt et par snaps til frokosten

 Nedenstående snip OG betaling skal være Lis i hænde senest torsdag den 23. oktober 
 for tilmelding til frokost!

 NAVN

 HOLD

Old Boys Foreningen afholder

GLØGGAFTEN
Torsdag den 18. december 2008 kl. 19.00

i klubbens lokaler P.H. Lings Allé 10

Gratis gløgg og æbleskiver
Amerikansk Lotteri 

Mød talstærkt op til en hyggelig aften - ta' gerne konen/kæresten med

… så sødt som i gamle dage
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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: Hans Overdahl  
privat: 3918 5038, mobil: 2227 2139 
Emdrup Huse 5, st. th. 2100 København Ø 
e-mail: hans_christiansen@jubii.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 5: Philip Nordstrand 
mobil: 2681 0776  
e-mail: nord86@hotmail.com 
  
  

Senior (7 mands): Bertram Storr-Paulsen 
mobil: 3171 7032  
e-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  
Gåsebæksvej 16, st. th. 2500 Valby 
e-mail: kim.sindahl@gmail.com 
  
Grand Old Masters: Poul Klarskov Andersen 
privat: 3961 4084, mobil: 2141 2118 
Tranevænget 10, st. th. 2900 Hellerup 
e-mail: pklarskov@mail.dk 

Jan Brinch Nissen  
privat: 3819 6721, mobil: 2845 9540 
e-mail: nissepost@mail.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
U6, U7 Dr. 3M (03), (02): Kim sindahl 
mobil: 2876 4577  
Gåsebæksvej 16, st.th. 2500 Valby 
e-mail: kim.sindahl@gmail.com 
 
Carsten Pedersen  
mobil: 2049 1957  
e-mail: carsten.m.petersen@gmail.com 
  
U8 Dr. 5M (01): Jens Hjorthøj 
mobil: 2547 6141  
Struenseegade 31, st. 2200 København N 
e-mail: jenshjorthoj@gmail.com 
  
U9 Dr. 5M (00): Kim Sindahl 
mobil: 2876 4577  
Gåsebæksvej 16, st. th. 2500 Valby 
e-mail: kim.sindahl@gmail.com 
  
U10 Dr. 5M (99): Peter Nørregaard Lange 
mobil: 2097 5699   
e-mail: pnr@bt.dk  
  
Tina Elley  
mobil: 2744 4348  
Esthersvej 47, 1. th. 2900 Hellerup 
e-mail: elley@nesa.jay.net 
  
U11, U12 Drenge 7M (98), (97): Janus Gjøe 
mobil: 4094 2510  
Højmosevej 10, 2400 København NV 
e-mail: zarkovzzz@hotmail.com 
  
Lotte Witt  
mobil: 2729 1816  
Saltholmsvej 2, 1. tv. 2300 København S 
e-mail: jelo@webspeed.dk 
  

U13, U14 Drenge 7M (96), (95): 
Nis Petersen  
mobil: 2984 7177  
Ægirsgade 25, st. th. 2200 København N
e-mail: petersen_nis@hotmail.com 
  
Ungdomsformand: Kim Sindahl 
mobil: 2876 4577  
Gåsebæksvej 16, st. th. 2500 Valby 
e-mail: kim.sindahl@gmail.com 
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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


