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Østerbro IF et familieforetagne?
Når man på en træningsaften kan se 
Leo, Juste og Finn og deres børn spille 
fodbold i klubben og se Thomas og 
Stine også lære fra sig som trænere, må 
man erkende, at æblet sjældent falder 
langt fra stammen.
Vi kan kun håbe på, at de begge ved 
deres eksempel viser andre, at det at 
være træner og eller leder er en livsbe-
kræftende oplevelse. Det at kunne give 
andre noget man selv har modtaget
fra klubben er dejligt.
Undertegnede der selv har spillet i klub-
ben i mere en 50 år og været leder i 
mere end 30 år kan se tilbage på mange 
dejlige timer i klubbens ”tjeneste”.
Derfor er det dejligt at se de nye gene-
rationer tage over. Vi gamle skal jo også 
afløses af nogle yngre inden vi bliver alt 
for senile.
Jeg kan kun opfordre mange flere til at 
tage en tørn for klubben.

Poul

Nyt vedr. Fælledparken
Sidst i maj måned var der stor komsam-
men i Fælledparken.
Overborgmesteren og Teknik-og Miljø-
borgmesteren samt lederen  fra Mærsk 
Fonden var i Fælledparken for at ”skyde”
renoveringen i gang.
Hvad betyder dette så for fælledklub-
berne?  Jo vi får en ny og moderne 
kunstgræsbane der kan benyttes hele 
året til kampe.

Dette til afløsning af den gamle grus-
bane.
Derudover bliver hele Fælledparken 
moderniseret til gavn for os alle.

Nyt Fælledklubhus kan stå klart til
september 2011
Østerbro IF`s faciliteter og tilbud til 
medlemmerne får et kæmpe ansigtsløft 
Det nye klubhus bygges i Fælledparken 
ved Vibenhus Runddel lige ved siden 
af den kommende Metrostation. 
Byggeriet starter næste sommer, og 
klubhuset kan efter planen tages i brug 
af Fælledklubberne i september 2011.
Klubhuset opføres i 3 etager med mange 
faciliteter og vores omklædningsfaci-
liteter får et kraftigt ansigtsløft til alles 
fordel. Det nye klubhus til de 4 klubber 
skal altså stå klart i slutningen af 2011.
Efter 60 år i kældre og containere får 
vi endeligt vores eget. Se mere inde i 
bladet!

Dette klubblad
Redaktionen lægger vægt på, at informe-
re medlemmerne om klubbens daglige 
liv. I bladet vil der være oversigter med 
træningstider og baner på de forskellige 
anlæg.
Der er ligeledes mange oplysninger 
på klubbens hjemmeside. Mener du vi 
mangler noget er du velkommen til at 
komme med gode ideer til redaktionen.
God læselyst.

Redaktionen

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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Forårssæsonen fik sat en bremse for flere 
års tilbagegang for 1. holdet.
Efter at have mistet et væld af spillere, 
ser holdet nu ud til – ikke bare at have 
stabiliseret sig, men endda til at blive 
styrket i den kommende sæson, og for-
håbentlig også de efterfølgende.
Der er kommet en langt større klubfølel-
se og holdånd over truppen, og på trods 
af, at holdet er dumpet fra danmarksseri-
en til serie 1, er træningsfremmødet fak-
tisk blevet forøget. Dette tolker jeg ikke 
så meget som et udtryk for, at spillerne 
er mere ambitiøse, som at de synes det 
er sjovt og rart at gå til træning, og at 
være sammen med holdkammeraterne 
og i klubben.
Henover sommeren har vi blot mistet en 
enkelt spiller, Faton Memisi. Til gengæld 
er Frank Sandahl vendt tilbage efter at 
han brækkede benet i pokalkampen 
mod Fremad Valby i maj 2008. Og så 
ser det ud til at Kasper Munk Jensen, 
Allan Kristoffersen og de to fynboer, 
Jakob Gorm og Kasper Rasmussen er 
faldet rigtig godt til i klubben, hvor de 
i modsætning til i foråret alle vil være 
med fra start. Endvidere har Jakob Gorm 
bebudet, at der er flere talenter på vej 
fra Fyn.

Forårssæsonen blev et gennembrud for 
flere af de spillere, som i mange år har 
stået i skyggen eller været i periferien af 
1. holdet. Det gælder Thomas Jakobsen, 
Kenneth Justesen og Jimmy Simonsen, 
som har været de spillere, der opnå-
ede flest stemmer ved afstemning om 
”dagens spiller”, som blev foretaget efter 
hver kamp, og det gælder sidste sæsons 
topscorere Christian Mikkelsen og 
Michael Vester samt den relativt nytil-
komne Casper Seidler. 
Jeg håber og forventer at vi i år vil være 
blevet så gode, at vi kan være med i 
kampen om oprykning, ligesom jeg 
forventer at vi skal arbejde med vores 
andet store mål – at få nogle uforglem-
melige oplevelser sammen. De være sig 
festivitas, træningsture og fællesrejser.   
Det bliver det sidste halvår på Fælleden. 
Efter at Klosterbanen blev nedlagt, har 
vi ventet på at kunstgræsstadion skal 
bygges på den gamle grusbane. Det ser 
ud til at vi kan tage den i brug til vinter 
– og fortsætte med at benytte den som 
kampbane til foråret.
Med håbet om god støtte - god sæson!

Freddy Lillelund
Træner

1. senior 

1. senior Østerbro IF

Kampnr. Dag Dato Kl. Hjemmehold Udehold Spillested
249923 Lør 15.08.09 15:00 IF Føroyar Østerbro IF Kløvermarken
249929 Lør 22.08.09 13:00 Østerbro IF FA 2000 Fælledparken 
249938 Tir 25.08.09 19:00 Husum Bk. Østerbro IF Husumparken 
249943 Lør 29.08.09 13:00 Østerbro IF Bk. Pioneren Fælledparken 
249953 Ons 02.09.09 18:30 VLI ØsterbroIF Jens Jessensvej 
249960 Lør 05.09.09 13:00 Tårnby FF Østerbro IF Tårnby Stadion
249915 Tor 10.09.09 18:00 Østerbro IF Dragør Bk. Fælledparken 
249967 Lør 12.09.09 13:00 Østerbro IF KFB Fælledparken 
249973 Lør 19.09.09 15:00 Kastrup Bk. Østerbro IF Røllikevej 
249980 Lør 26.09.09 13:00 Østerbro IF  Bk. Rødovre  Fælledparken 
250235  Fre 02.10.09 18:15 Bk. Prespa  Østerbro IF  Ryparken 
250244 Lør 10.10.09 13:00 Østerbro IF Amager FF Fælledparken 
250251 Lør 17.10.09 13:00 Bk. Hekla Østerbro IF Hekla Park 
250258 Lør 31.10.09 15:00 Dragør Bk. Østerbro IF Hollænderhallen 

Kampprogram
Østerbro IF. Serie 1, P2 Efterår
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F. LINCK
Alt glarmesterarbejde udføres

Indramning af billeder
Butiksruder
Termoruder

Blyindfattede ruder
Alu-rammer efter mål
Stort udvalg i plakater

STØT OLD BOYS FORENINGEN
OG STYRK KLUBBEN!

Siden 1. Oktober 1966 har Østerbro Old Boys Forening haft til formål 
- i samarbejde med ØIF - at bevare aktivt fodboldspil for ØIF's medlemmer, 
samt ved forskellige arrangementer at bevare et sportsligt og kammeratligt 

sammenhold blandt foreningens medlemmer. 
Vi er samtidig en støtteforening, som kan yde støtte til selve hovedforeningen 

og til enkelte hold og/eller personer. Motto: Så sødt som i gamle dage … 

Klik ind på hjemmesiden

www.osterbro-if.dk

Bl.a. kampprogram for alle klubbens hold

Tidsplan 
Etableringen af Fælledklubhuset er ind-
delt i følgende faser 
1. fase:
oktober 2008 – november 2008: 
Prækvalifikation 
2. fase:
december 2008 – maj 2009: 
Konkurrenceperiode 
3. fase: 
juni 2009 – august 2009: 
Politisk godkendelse 
4. fase:
september 2009 – september 2010: 
Kontraheringsperiode 

5. fase: 
september 2010 – august 2011: 
Anlægsperiode 
6. fase: 
september 2011: 
Ibrugtagning 
Lokalplanprocessen afvikles i perioden 
august 2009 – august 2010. 

På den næste side kan du se plantegninger 
for selve klubhusets stueplan og 1. sal.
Du kan også downloade alt materialet 
på klubbens hjemmeside:
www.osterbro-if.dk

Situationsplan for det nye klubhus

A
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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



3. senior
Tak til alle for en dejlig sæson-halvdel, som gav endnu en oprykning !!

Nu er det Serie 3. 
Så vi er klar til en ny hæsblæsende halvdel som atter tæller for en hel sæson! 

Mvh. 
Khalid & Gert

”Er du dvask og doven, kom over i klubben i morgen”

I mange år har fodbolden været den største idrætsgren i 
Danmark. Dette er nu ved at være slut. Mange er motions-

løbere i dag i stedet for at være fodboldspillere.

Er det ikke sjovere at deltage sammen med andre om at 
sparke til den lille runde? Overbevis dig selv om dette ved 

at komme i klubben og sparke til bolden hvad enten dette er
til træning eller kamp.

Kender du nogen der trænger til motion så tag dem med over
i klubben.

Der er også et hold til dig/jer.

Redaktionen

Har du husket at betale dit kontingent?

De fleste vil givet svare ja til dette. Men der er stadig en del der glemmer dette.

Hermed snyder du ikke alene klubben med også dine holdkammerater.

En amatørklub som Østerbro IF er beroende af at alle bidrager til fælleskassen 
ellers går det galt.

Husk at komme på til tasterne eller gå på Posthuset.

Administrationen v/ Leo og Poul
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Kontingent i Østerbro IF pr. kvartal
Fra 1. juli 2009

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

Tommy H. Hansen
Malermester

Nørrevangen 14G
2610 Rødovre
Tlf: 44 24 35 06
Mob: 51 94 35 06
Fax: 44 92 06 01

Lad hellere o
s male



Bestyrelsen i 2009
Formand:   Linda Sørensen  valgt for 2009 og 2010
Næstformand: Frank Kristoffersen valgt for 2008 og 2009
Kasserer:  Poul Klarskov valgt for 2008 og 2009

Best. medlemmer: Leo Jakobsen valgt for 2008 og 2009
 Henrik Andersen valgt for 2008 og 2009
 Jannie Russ valgt for 2009 og 2010
 Stig Munck valgt for 2009 og 2010
 Janus Gjøe valgt for 2009 og 2010

Best. suppleanter: Finn Hansen valgt for 2009
 Jan Vig Nielsen valgt for 2009
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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.:

22594044

OBS! INGEN KREDIT!

FOTOS EFTERLYSES!
Vi modtager meget gerne div. fotos fra 
kampe og andre begivenheder i klubben 
- ikke mindst fra ungdomsafdelingen.
Til gengæld vil vi, i det omfang, det er 
muligt, bringe dem i bladet.

Husk at medsende billedtekst med hvem, 
hvad og hvor og også meget gerne dato.
Billederne modtages helst elektronisk 
(kan dog scannes).

Sendes/afleveres til Frank Kristoffersen
fkg@mail.dk

Trænere søges til ungdomsafdelingen
Som træner får du først og fremmest en masse oplevelser med børn 

som brænder for deres sport. Du følger deres udvikling både fodboldfagligt og 
personligt op gennem årene og lægger kimen til en mulig landsholds karriere. 

Klubben tilbyder dig træningstøj, træner uddannelse og støtte gennem din 
karriere som enten Børne- eller Ungdomstræner.

For mere information kontakt Ungdomsudvalget eller Ungdomsformanden via 
mail til osterbro@osterbro-if.dk eller hjemmesiden www.osterbro-if.dk

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

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

U11-holdet er under 11 år og først fylder 11 år til næste år.
- Igen i år er Østerbro IF vært for DBU's Mikrofodboldskole i maj måned og 

Fodboldskole i juli måned!





Nyt fra Ungdomsafdelingen
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Foråret i Østerbro IF har budt på stæv-
ner, turneringskampe og fodboldskoler.

Kastrup Boldklub’s St. Bededagsstævne 
var invaderet af hold fra ’00, ’01 og ’02. 
På en dejlig solskinsdag i starten af maj 
fik vi vist flaget og spillet en masse begi-
venhedsrige kampe med nogle spæn-
dende timer til følge. 
I midten af maj afholdt vi DBU’s 
Mikrofodboldskole med 60 deltagere 
hvoraf mange kom fra egne rækker. 
Slutningen af maj bød på en tur til Nr. 
Halnecup i det nordjyske med 29 børn 
fordelt på 3 årgange og 6 ledere. Det blev 
en god social tur med kampe, tur i Fårup 
sommerland og kampråb i lange baner.
I uge 28 afholdt vi DBU’s Fodboldskole med 
96 deltagere og Janus som skoleleder.
På vores Træner/ledermøde planlagde vi 
en afslutningsdag til d. 3. oktober, hvor 
vi vil afslutte efterårssæsonen på tværs 
af årgangene. Mere herom senere.

Som tiden rinder, kommer og går træner/
leder og vi har måttet sige farvel til Tina 
Elley, som efter en årrække som holdle-
der for ’99 har valgt at stoppe sit virke 
efter foråret. Tina har ydet en kæmpe-
indsats med at holde sammen på årgan-
gen, melde spillere ind og ud og diverse 
andre opgaver som en holdleder har. Tak 
for indsatsen.

Til gengæld kan vi byde velkommen til 
Stine, Ihsan, Ralph, Bjarne, Tom, Klaus.
Stine står for træningen hos årgang ’03 
og har været med siden i vinters. 
Ralph, Bjarne og Tom er alle 3 forældre 
i årgang ’02, som har taget udfordringen 
op som træner i førnævnte årgang. 
Ihsan spiller på klubbens 2. senior og vil 
samtidig gerne være ungdomstræner, så 
han har taget sig af årgang ’00. 
Sidst må vi slå fast at Klaus efterhånden 
er blevet fast inventar som assistent træ-
ner hos Jesper i årgang ’99.

Se skema på næste side for hvilke hold 
vi stiller med i børne- og ungdomsræk-
kerne.

Desværre var der ikke oprettet nogen 
7M række til vores U16 junior pga. 
manglende holdtilmelding.

Jeg vil endnu engang gerne sige tak for den 
opbakning, som mange forældre yder under 
vores mange træningspas. Det er en fornø-
jelse at mærke og giver nye kræfter til os 
trænere. At vi løfter i flok kan kun gavne alle 
i klubben.
I håb om en god og glædesskabende sæson.

Kim

OBS! 

Deadline til næste klubblad:

26. november 2009

BØRNERÆKKERNE
 Alder Drenge/piger Årgang Antal hold Efterår 2009

 U8 D 2002 2 5:5 stævneform
 U9 D 2001 2 5:5
 U10 D 2000 2 5:5
 U11 D 1999 3 5:5
 U12 D 1998 1 7:7

UNGDOMSRÆKKERNE
 U13 D 1997 1 7:7

Runde dage i Østerbro IF

17



1918

I slutningen af Maj måned i år drog 3 
hold fra Østerbro IF i årgangene ’97, ’98 
og ’99, af sted til Nørre Halne fodbold-
turnering Jylland. Og jeg kan fortælle jer 
at cykelløbet Paris-Roubaix godt kan gå 
hjem og lægge sig. Denne tur er hele 4 
forårsdage i helvede!!

Vi kørte fra FCK’s VIP parkeringsplads 
onsdag eftermiddag, og ankom sent 
samme aften til Vadum by, en af de 
mange byer hvori de mange deltagere 
boede.
Vi var så ”heldige” at få anvist en inden-
dørshal som vores private sovesal, men 
desværre viste det sig at blive mere 
end blot en gevinst for drengene… 
Selvfølgelig hyggede vores drenge sig 
inde i hallen hvor de kunne bruge tiden 
på alt fra at spille fodbold eller basket-
ball til at lege fangeleg, men problemer-
ne viste sig da næsten samtlige drenge 
fra de andre hold der også boede i 
Vadum, også ville ind i hallen og spille 
bold. Så vi fik vores hyr med at få tømt 
hallen om aftenen omkring midnat, når 
børnene skulle sove samt om dagen når 
vi skulle ud og spille turneringskampe.

Én af dagene tilbragte vi i Fårup som-
merland, som var, måske turen bedste 
udflugt, ifølge de fleste af drengene. 
Dette syntes de voksne også, da børne-
ne her kunne gå rundt på egen hånd, og 
dermed give de voksne lidt pausetid.

Det sportslige var turens absolutte høj-
depunkt. Godt nok var der ingen af 
vores hold der vandt deres række, men 
det kan også være svært når man spiller 

mod hold på niveau med Manchester 
United og Liverpool. Alle Østerbro IF’s 
hold formåede at vinde minimum én 
kamp, og det Østerbrohold som vandt 
færrest kampe, vandt så oven i købet 
den mest største sejr, med en sejr på 
19-3. Måden som denne sejr kom i hus 
på, er så utrolig, at jeg ganske enkelt 
ikke kan gengive den her. Den sejr må 
drengene vist hellere selv fortælle om…

Alle spillere havde lommepenge med 
til køb af slik, sodavand, pomfritter 
samt ”gaver” til nogle af trænerne, men 
jeg ønsker også at takke Østerbro IF’s 
Forældreforening og Oldboysforening 
for deres generiøse tilskud, som gjorde 
denne tur til en uforglemmelig rejse.

På vegne af Nørre Halne holdets 
trænere og spillere,

Janus

Nørre Halne Cup 2009
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Efterårs start... Man skal lige i gang, ikk’.
Jo mon ikke. Veterantoget er blevet 300 
kg tungere i løbet af sommeren og det 
sætter sine spor - i græsset. 
Vi må indrømme at vi har stået for tæt 
på grillpølserne og fadølsanlægget.
Derfor var truppen også kaldt sammen 
til træningslejr - torsdag d. 6. august 
mellem 17 og 19.00 - for at trimme 
kroppen til første kamp.
Med 5 sejre og 6 nederlag ligger vi ikke 
i nærheden af oprykning, så der skulle 
ikke være nogen ko på isen. Det var 
der derimod til træning! Og sikke nogle 
yvere - ham Schacke har.
Første øvelse i træningslejren var at 
finde en bane, gerne med masser af 
tilskuere, som vi kunne henrykke med 
vores eminente boldbehandling og 
tekniske finurligheder. Den fandt vi 
på søbanen, den gamle bane 7, hvor 
der var gjort klar til Zulu Sommer Bio. 
Her fik vi vist hvor skabet skal stå og 
introduceret væltepeter, som er en ny 
veteran-øvelse alle spillere næsten kan. 
Det kræver en bold, lidt bevægelse, 
nogle uforudsete finter og vupti – så lig-
ger man der på græsset til stor moro for 
Zulu sommerbio publikummet. 
Efter en god times trylleri og mirakler gik 

vi videre til næste øvelse: Håndvægte. 
Det er også en disciplin næsten alle 
veteran spillere kan. Vi øver den nemlig 
med jævne mellemrum og jeg vil da 
vove den påstand at nogle af spillerne 
kan den i søvne. Træningslejren blev 
afsluttet med en bunke løgne historier, 
nogle gamle historier (den har vi hørt) 
og enkelte nye f.eks Schacke har tabt 
sig!!! 
Jesper har igen lagt vores hjemmekampe 
med usvigelig sikker hånd - kl. 18.00 i 
kunstparken - henholdsvis mandage og 
onsdage - så der skulle være rigelig tid 
til 3. halvleg inden vi skal være hjemme 
kl. 22.00.
Lars har handlet og Finn, Jimmi og Claus 
er depot bestyrere.
Tony står for tøjvasken og den har han 
uddelegeret til Schacke.
Daffer puster i boldene og der er ingen 
lørdagskampe!!! - men til gengæld lig-
ger vi afslutningsfesten lørdag d. 24. 
oktober. Sæt nu kryds i kalenderen, for 
f.....!

Med håbet om en mindeværdig sæson
Kim

Veterantoget har fået hænger på!
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Arbejdernes Landsbank

Select Sport A/S                        
                
Super Best
Østerfælled Torv

RYVANG SUPPORT

FA Sport 
Vigerslev Alle 124 
2500  Valby 
3646 2210

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

Klubbens sponsorer 2009

Støt sponsorerne
 - de støtter os !



Østerbro-Bladet: Per Reitelseder 
e-mail: reitelseder@webspeed.dk

Frank Kristoffersen privat: 3630 6982
mobil: 2442 1188 e-mail: fkg@mail.dk

Webmaster: Klaus Kaysen
mobil: 2635 0529
e-mail: klaus.kaysen@privat.dk 

Fælleden: (klubhus/vask)
Lars Kyvsgaard. 
Privat: 3258 7155, mobil: 2281 8313 
e-mail: kyv@live.dk

Ryparken: Finn Brønnum 
mobil: 2259  4044

Kontingent: Leo Jakobsen 
privat: 3819 0649, mobil: 2624 0649 
arbejde: 3317 3058
e-mail: leo.jakobsen@buf.kk.dk

Poul Klarskov Andersen
privat: 3961 4084, mobil: 2141 2118 
e-mail: pklarskov@mail.dk    

Udsalg: Jannie Russ   
privat: 3585 8365, mobil: 2178 2022
Arbejde: 3585 8365 
e-mail: jannie.russ@buff.kk.dk
Privat e-mail: hjruss@hotmail.com

Materialer: Linda Sørensen   
privat: 3539 1929, mobil: 2484 0488
e-mail: helist@tiscali.dk

Bane/kampfordeler: Hans-O Hein
privat: 3258 1182 
e-mail: hoh@kabelmail.dk

Poul Klarskov Andersen
privat: 3961 4084, mobil: 2141 2118 
e-mail: pklarskov@mail.dk

KLUBADMINISTRATION 2009

Formand: Linda Sørensen
privat: 3539 1929, mobil: 2484 0488
e-mail: helist@tiscali.dk

Næstformand: Frank Kristoffersen
privat: 3630 6982, mobil: 2442 1188
e-mail: fkg@mail.dk

Kasserer: Poul Klarskov Andersen
privat: 3961 4084, mobil: 2141 2118 
e-mail: pklarskov@mail.dk

Bestyrelsesmedlem: Leo Jakobsen
privat: 3819 0649, mobil: 2624 0649 
arbejde: 3317 3058
e-mail: leo.jakobsen@buf.kk.dk

Bestyrelsesmedlem: Jannie Russ
privat: 3538 5487, mobil: 2178 2022
arbejde: 3585 8365
e-mail: jannie.russ@buf.kk.dk
privat e-mail: hjruss@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem: Henrik Andersen
privat: 3539 1929, mobil: 2345 0443
e-mail: ha@brd-klee.dk

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

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

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

Bestyrelsessuppleant: Jan Vig Nielsen
mobil: 3029 3885 
e-mail: janvign@hotmail.com

ØSTERBRO IF`S  BESTYRELSE  2009

UNGDOMSAFDELINGEN  2009
U4, U5 Dr. 3M (06), (05) 
U6 Dr. 3M (04): 
Kim sindahl mobil: 2876 4577 
e-mail: kim.sindahl@gmail.com

Carsten Pedersen mobil:2232 2483 
e-mail: carsten.m.petersen@gmail.com 

U7 Dr. 3M (03): 
Stine Hansen mobil: 2670 2872 
e-mail: stinestine1234@live.dk

U8 Dr. 3M (02): 
Ralph Mcewan mobil: 2625 4001 
e-mail: ralfmc@live.dk

Bjarne Melcher mobil: 3171 2628 
e-mail: info@123mobilshop.dk
Tom Hansen mobil: 2064 4948 
e-mail: tom10hansen@hotmail.com

U9 Dr. 5M (01): 
Jens Hjorthøj mobil: 2547 6141 
e-mail: jenshjorthoj@gmail.com
Ecevit Camur e-mail: ali.dine@yahoo.dk

U10 Dr. 5M (00): 
Ihsan Basoda mobil: 5052 0296 
e-mail: basoda84@hotmail.com

Solveig Svensson mobil: 2615 3153 
e-mail: solveigsvensson@live.dk

Helle Klein mobil: 2993 9270 
e-mail: poul_klein@post.tele.dk

Helle Paasche mobil: 4063 2910 
e-mail: paasche67@yahoo.dk

Gunhild Røder privat: 3920 6283 
e-mail: begun@webspeed.dk

U11 Dr. 5M (99): 
Jesper Mathiesen mobil: 4090 8580 
e-mail: jma140267@gmail.com

Klaus Bastrup e-mail: bastup.madsen@it.dk

U12 Dr. 7M (98): 
Janus Gjøe mobil: 4094 2510 
e-mail: zarkovzzz@hotmail.com

U13 Dr. 7M (97):
Keld Justesen privat: 3887 7973 
e-mail: pijust@webspeed.dk

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

U14, U15 Dr. 7M (96), (95)
U16, U17 Dr. 7M (94), (93): 
Nis Petersen mobil: 2984 7177 
e-mail: petersen_nis@hotmail.com

Ungdomsformand: Kim Sindahl 
mobil: 2876 4577 
e-mail: kim.sindahl@gmail.com 
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OLD BOYS FORENINGEN 2009            
Formand: Frank Kristoffersen
privat: 3630 6982
mobil: 2442 1188
e-mail: fkg@mail.dk      

Kasserer: Per Reitelseder 
privat: 3920 8048
e-mail: reitelseder@webspeed.dk      

Bestyrelsesmedlem: Carl Aasager  
privat: 3967 2009

Bestyrelsesmedlem: Steffen Søberg  
mobil: 2126 1698
e-mail:sts@paranova.dk    

FORÆLDREFORENINGEN 2009
Bestyrelsesmedlemmer:
Linda Sørensen
privat: 3539 1929
mobil: 2484 0488
e-mail: helist@tiscali.dk

Jeanette Bech
privat: 3539 0767ssw
mobil: 2690 5267
e-mail: jb_p@mperin.dk

Leo Jakobsen
privat: 3819 0649, mobil: 2624 0649
arbejde: 3317 3058
e-mail: leo.jakobsen@buf.kk.dk

Foreningens e-mail adresse:
Foraeldreforeningen@ofir.dk
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SENIORAFDELINGEN 2009
Senior 1, serie 1 pulje 2 
Freddy Lillelund privat: 3961 2141, 
mobil: 2076 9084 
e-mail: fam.lillelund@os.dk 

Hans Overdahl privat: 3918 5038, 
mobil: 2227 2139 
e-mail: hans_christiansen@jubii.dk 

Senior 2, serie 3 pulje 8 
Kim Elley mobil: 2618 5529 
e-mail: elley@nesa.jay.net 

Omran Malik mobil: 2216 6729 
e-mail: omalik@mail.dk 

Senior 3, serie 3 pulje 11 
Gert Jedig mobil: 2278 7747 
e-mail: gert.jedig@webspeed.dk 

Khalid Sehested privat: 3526 3503 
e-mail: khalid.sehested@get2net.dk 

Senior 4, serie 5 pulje 22 
Gert Jedig mobil: 2278 7747 
e-mail: gert.jedig@webspeed.dk 

Khalid Sehested privat: 3526 3503 
e-mail: khalid.sehested@get2net.dk 

Senior, serie 5 pulje 19 
Philip Nordstrand mobil: 2681 0776 
e-mail: nord86@hotmail.com 

Senior, serie 5 pulje 20 
Chris Madsen mobil: 2711 3136 
e-mail: chrispoirel@hotmail.com 

Senior (7 mands), pulje 152 
Mikkel Blavnsfeldt mobil: 2635 0596 
e-mail: mblavnsfeldt@gmail.com 

Senior (7 mands), pulje 156 
Patrick Slansky mobil: 2855 2213 
e-mail: patrick.slansky@hilton.com 

Senior (7mands), pulje 159 
Christian Thorsen mobil: 2613 3016 
e-mail: christian.thorsen88@gmail.com 

Damer (7 mands), pulje 161 
Jannie Russ privat: 3538 5487, mobil: 2178 2022 
arbejde: 3585 8365 
arbejde e-mail: jannie.russ@buf.kk.dk 
privat: e-mail: hjruss@hotmail.com 

Damer (7 mands), pulje 163 
Jannie Russ Privat: 3538 5487, mobil: 2178 2022 
arbejde: 3585 8365 arbejde, 
e-mail: jannie.russ@buf.kk.dk 
privat, e-mail: hjruss@hotmail.com 

Old Boys (7 mands), pulje 170 
Sonny Petersen mobil: 2255 9536 
e-mail: jeason@comxnet.dk 

Veteran: Kim Sindahl mobil: 2876 4577 
e-mail: kim.sindahl@gmail.com 

Grand Old Masters: Poul Klarskov Andersen 
privat: 3961 4084
mobil: 2141 2118 
e-mail: pklarskov@mail.dk 

Jan Brinch Nissen
privat: 3819 6721, mobil: 2845 9540
e-mail: nissepost@mail.dk


