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Servicekontrakt mellem:
Bentsen VVS ApS

&
xxxxxxxx

Vi har i Bentsen VVS, udviklet en serviceaftale for større og mindre ejen-
domme, som forpligter Bentsen VVS til, at varetage alt service og vedligehol-
delse på VVS installationer i ejendommen. 

Pris pr. år kr. 5.000,- ekskl. moms

Serviceaftalen indeholder pr. år:
• 12 stk. servicebesøg i varmecentral med aflæsning og gennemgang 
 af manometre og termometre samt evt. efterpåfyldning 
 af vand på varmeanlæg.
• Udfyldelse af servicerapport på stedet, herunder vurdering om tallene i 
 servicerapporten er som de bør være.
• Motionering af alle ventiler i varmecentralen 2 gange om året
• Udslamning af varmtvandsbeholder
• Udfyldelse af logbog ved evt. ændringer på varmeanlægget
• Indstilling af varmeanlæg for sommer og vinterregulering

Med en servicekontrakt fra Bentsen VVS er De prioritetskunde, hvilket bevirker:
• Ved akutte opstået skader, har vores faste ejendomme meget høj prioritet, 
 - også udenfor normal arbejdstid. Bentsen VVS har døgnservice for vores  
 faste ejendomme med servicekontrakt.
• Vi skaber gerne kontakt til seriøse håndværkere som vi selv kan stå inde for.
• Vi tilknytter en fast medarbejder til ejendommen, således at det hovedsagelig 
 vil være den samme person der kommer hver gang, 
 og dermed er kendt med Jeres varmeanlæg. 

Underskrift: Bentsen VVS ApS             Underskrift: for ejendomme
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Visionsdagen 
Bestyrelsen afholdte i starten af juni en 
visionsdag. Her følger lidt om, hvad 
dagen gik med, og hvad bestyrelsen vil 
fokusere på de kommende år.

Bestyrelsen har tidligere sat mål for 
klubben. Det var i de gamle lokaler.
Dengang var målene blandt andet:

• Øge antallet af medlemmer til 500 
• Flere betaler kontingent til tiden 
• Sikre en ordentlig midlertidig gen - 
 husning - på Fælleden 
• Være involveret og sikre en god 
 løsning på vores fremtidige facilite-  
 ter - herunder at sikre at vi stadig har 
 et klubhus (Kommunen var egentlig  
 kun forpligtet til omklædningsfaciliteter) 
Disse målsætninger er blevet opfyldt, og 
derfor var der naturligt for bestyrelsen at 
få opstillet nye mål.

Bestyrelsen mødtes om eftermiddagen 
fredag d. 4/6 kl. 15:00 og i løbet af de 
næste 4 timer blev der snakket om, 
hvilke områder, vi specielt vil prioritere i 
det fremtidige arbejde.
Niels Gæmelke, der har arbejdet som 
konsulent for DBU og som har hjulpet 
fælledklubberne med arbejdet for vores 
nye klubhus, var inviteret til at lede visi-
onsdagen, samt komme med inspiration 
og input til diskussionerne.

Alle bestyrelsesmedlemmer havde inden 
visionsdagen udfyldt en tipskupon, hvor 
forskellige indsatsområder skulle vægtes 
i forhold til hinanden.
Efter en diskussion af punkterne på tips-

kuponen og det samlede resultatet, blev 
der udvalgt 3 områder, som vil have 
bestyrelsens specielle opmærksomhed i 
de kommende år. 
De tre indsatsområder er:

• Flere medlemmer i alle afdelinger 
• Flere trænere i ungdomsafdelingen,  
 så vi kan få skåret ventelisten ned 
• Et endnu bedre klubliv i klubhuset 

Derudover var bestyrelsen enige om, at 
der skulle omrustes i forhold til kom-
munikationen med medlemmerne. Dette 
blev dog ikke til et seperat indsatsom-
råde, da alle var enige om, at det var en 
"lavt hængende frugt", som det blot kræ-
vede tilvænning at plukke. Bestyrelsen, 
ungdoms- og seniorafdelingen skal 
simpelthen være bedre til at benytte 
hjemmesiden og klubbladet i kommuni-
kationen med medlemmerne.

Derefter blev bestyrelsen inddelt i tre 
grupper, der hver især skulle komme 
forslag til, hvilke tiltag vi kan benytte i 
forhold til de tre indsatsområder. Ud af 
de mange forslag er der udvalgt nogle 
idéer, som vil blive igangsat med det 
samme (ses nedenfor), mens andre kræ-
ver lidt mere overvejelse og arbejde.

• Grillaftener om sommeren på
 udvalgte torsdage, første gang tor d.  
 02/9. 
• Annonce til hjemmesiden vedr. træ- 
 nere til vores ungdomsafdeling 
 Visionsdagen sluttede lidt over 19:00  
 med smørrebrød.

A



Hvis du er interesseret i at høre mere 
om visionsdagen og indsatsområderne 
eller har idéer til netop indsatsområder-
ne eller måske fremtidige fokuspunkter, 
er du velkommen til at kontakte besty-
relsen. Dette kan ske ved at benytte 

kontaktformularen eller ved at møde 
op i klubben på en torsdag, hvor der 
næsten altid er et bestyrelsesmedlem til 
stede.

Jan Vig Nielsen
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Fra Redaktionen
Redaktionen lægger vægt på, at informe-
re medlemmerne om klubbens daglige 
liv. I bladet vil der være oversigter med 
trænings tider 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.

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 I F er bero-
ende af at alle bidrager til fælleskassen 
ellers går det galt.
Husk at komme til tasterne eller gå på 
Posthuset. Du ved sikkert godt såfremt 
du ikke har betalt dit kontingent.

Administrationen v/ Leo og Poul.

Østerbro I F har nået nogle 
målsætninger.
Bestyrelsen har fokus på at få orden i 
økonomien. Det er nu lykkedes.
Klubben kom ud af året 2009 med et 
bedre resultat end forventet
og har penge til at disponere frit. Dette 
giver styrke i det daglige.
I første halvdel af 2010 har vi ligeledes 
gjort det bedre end forventet  iflg. vort 
budget. For hele året 2010 forventer vi 
nu et positivt resultat mod et forventet 
underskud på tkr.12.

Vor likviditet er god. Dette gør, at vi 
altid kan betale vore regninger til 
Den aftalte tid. Dette skaber respekt 
omkring klubben.
Senest har vi set Frem går konkurs og 
blive tvangs nedrykket til KS.
Dette er dog gået ud over andre klubber 
der stod til oprykning.  

Kassereren

Seniorklub
Skal vi have flere fraktioner i klubben. Vi 
har allerede en Old Boys Forening og en 
Forældre Forening.
En Seniorklub er tænkt at være en sek-
tion hvor man kan komme over og løbe/
spille hvalpe fedtet af sig en formiddag 
om ugen.
Efterfølgende er der spisning i klubben 
lavet af spillerne eller en der ikke kan 
spille mere.
Spille tidspunktet vil være kl. 11.00-
12.00 om mandagen. Vi prøver at
samle nogle af de spillere, der er 
omkring 60 år og derover.
Så puds støvlerne og kom over til træ-
ning. Du vil få det bedre bagefter.  

Poul/Jan

Sponsor samarbejde
Har du husket at tilmelde dig til OK 
Benzin og bruge kortet. Så støtter
du klubben.

Redaktionen.

Holsteinsgade 1 • 2100 København Ø
Telefon 35 26 53 21

Åben 8:00 - 02:00
- en sidegadegevinst

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



Jan Vig - årets spiller 2009-2010
Afslutningsfester er et naturligt tids-
punkt at gøre status på året, der er gået. 
Sommerens store senior-afslutningsfest 
den 25. juni blev ingen undtagelse. 
Cheftræner Freddy Lillelund gav således 
sin vurdering af det forgangne år. 
På plussiden pointerede han det kam-
meratskab og klubliv, der er godt på vej 
til at blive gen-skabt omkring førstehol-
det, og som har været en mangelvare i 
en del år. Flere og flere bruger mere tid 
i og omkring klubben og sammen med 
venner, som er blevet til venner gennem 
fælles oplevelser med klubben. Vi har 
været meget bevidste om vigtigheden 
omkring klubliv som en af de vigtigste 
værdier for klubben, pointerede Freddy. 
Dels fordi det er en overordentlig vigtig 
værdi i sig selv, men også fordi vi her-
med kan have og få spillere til klubben, 
der er ”langtidsholdbare”, og fordi vi 
med et godt kammeratskab kan komme 
længere på det sportslige plan, fordi vi 
vil kæmpe for hinanden. 
På minussiden står så klart det resultat-
mæssige. Vi har ikke fået den pointhøst, 
vi havde sat næsen op efter. Efter et 
efterår, hvor vi lå nogenlunde til med et 
meget solidt forsvar, der gjorde os til det 
hold, der var gået suverænt færrest mål 
ind på, troede vi at vi ville gå styrket ind 
til foråret med en styrket trup og en god 
træningslejr i bagagen. Men sådan gik 
det ikke. Vi endte på en liden flatteret 
9. plads. Vi kom uheldigt fra land, da vi 
mistede begge vores målmænd - Kristian 
Knus Larsen skulle arbejde et halvt år 
i London, og Thomas Jakobsen fik et 
lukrativt tilbud fra et københavnsserie-
hold to uger inden sæsonstart. Samtidig 

fik vi så mange skader, at vi til forårets 
kampe har nået at bruge hele 30 spillere 
og hvor kun én enkelt, Faton Memisi, 
har været i stand til at spille alle kampe. 
Udover at trænerteamet, men også 
spillerne må arbejde bedre på at spil-
lerne holdes skadesfri, efterlyste Freddy 
Lillelund noget mere vindermentalitet og 
kompromisløshed på holdet.
Endelig overrakte Freddy Lillelund de 
traditionelle priser. Årets topscorer 
blev Jakob Gorm med otte mål foran 
Christian Mikkelsen og Faton Memisi 
med fem. Jakob var endda slet ikke med 
i forårets kampe, da han har studeret i 
Canada hele første halvår af 2010. Årets 
fidus-pokal gik til Anders Nielsen, som 
efter et rigtig godt efterår som højre 
back, endte med at tage en tørn for hol-
det og tage målmandshandsker på – og i 
øvrigt klare den opgave fuldt tilfredsstil-
lende. Spillernes mand blev i år kåret på 
baggrund af de stemmer, som er blevet 
sat efter hver kamp. Titlen gik Frank 
Sandahl foran Anders Nielsen, Kasper 
Bent Rasmussen og Jan Vig. Endelig gik 
titlen som Årets spiller til Jan Vig i tæt 
kamp med Anders Nielsen. Jan Vig har, 
bortset fra en enkelt skadesperiode, spil-
let en solid sæson. Derudover har han 
gjort en uvurderlig indsats som initiativ-
tager til arrangementer for holdet, som 
anfører og via sit store engagement for 
hele klubben.
  

Freddy Lillelund
Cheftræner

Nyheder fra seniorafdelingen
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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
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Efteråret 2010

Dag Dato Kl. Hjemmehold Udehold Spillested
Lør 21-08-2010 13:00 VLI Østerbro IF Jens Jessensvej
Ons 25-08-2010 18:30 Dragør BK Østerbro IF Hollænderhallen
Lør 28-08-2010 13:00 Østerbro IF BK Viktoria Kunst, Fælledparken
Lør 04-09-2010 15:00 IF Føroyar Østerbro IF Kunst NY, Kløvermarken
Tors 09-09-2010 18:15 Østerbro IF BK Rødovre Kunst, Fælledparken
Lør 18-09-2010 13:00 BK Hekla Østerbro IF Hekla Park
Lør 25-09-2010 13:00 Østerbro IF KFB  Kunst, Fælledparken
Lør 02-10-2010 15:00 FA 2000 Østerbro IF Jens Jesssensvej
Lør 09-10-2010 12:45 Østerbro IF Sundby BK Kunst, Fælledparken
Fre 15-10-2010 18:15 BK Prespa Østerbro IF Kunst, Ryparken
Lør 23-10-2010 15:00 Østerbro IF Husum BK Kunst, Fælledparken
Søn 07-11-2010 11:15 VigerslevBK Østerbro IF Valby IP, tribunen
Lør 13-11-2010 15:00 Østerbro IF Kastrup BK Kunst, Fælledparken

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

Kampprogram Østerbro IF
Serie 1

OBS! 

Deadline til næste klubblad:

25. november 2010
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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
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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:

Tirsdag og Torsdag kl. 17.00 - 22.00

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

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!

Der spilles i følgende rækker:
UNGDOMSFODBOLD (3 X 2 mål)
U 17 Drenge (årg. 94
U 16 Drenge (årg. 95)
U 15 Drenge (årg. 96)
U 14 Drenge (årg. 97)
U 13 Drenge (årg. 98)

BØRNEFODBOLD (3 X 2 mål)
U 12 Drenge (årg. 99)
U 11 Drenge (årg. 00)
U 10 Drenge (årg. 01)
U 9 Drenge (årg. 02)

MIKROFODBOLD (3-boldmål)
U 8 Drenge (årg. 03)
U 7 Drenge (årg. 04)
U 6 Drenge (årg. 05)

Tilmelding sker ved betaling til giro 554 8020 eller netbankkonto: 5379 0275050 
med flg. oplysninger: Holdnavn, kontaktperson, e-mail og tlf.nr. 
Yderligere oplysninger gives via e-mail: osterbro@osterbro-if.dk

Med sportslig hilsen Østerbro IF

Sidste tilmelding 7. november 2010!

Pris pr. hold:
Ungdom og børn ............. 400 kr.
Mikro ................................ 250 kr.

Medaljer til alle i BØRNE- og 
MIKROFODBOLDRÆKKERNE!
Præmier til de 4 bedste
i UNGDOMSFODBOLDRÆKKERNE!

Østerbro Idræts-Forening afholder 
FAIRPLAY • STÆVNE i Nørrebrohallen

Bragesgade 5 • 2200 København N 
lørdag den 20. november 2010
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Østerbro IF var igen i år vært for DBU’s 
Mikrofodboldskole.
Fodbold og leg - en fælles fodboldople-
velse!
Atter engang var Østerbro IF vært for 
DBU’s Mikrofodboldskole repræsenteret 
ved Tom (Max’ far) og Kim (ungdomsfor-
mand) godt flankeret af Carl (Linus’ far), 
Ralph (Bastian’s far), Martin (William’s 
far), Lasse (Teis’ far), Lonni (Eddie’s mor), 
Bettina (Jonatan’s mor), John (Anton’s 
far), Christian (Saxo’s far), Zander (Saxo’s 
bror).
Fire grupper fik vi samlet og selvom vi 
har været flere før, så endte vi endnu 
engang med at have en rigtig sjov og 
hyggelig weekend. 

Mikrofodboldskolen afholdes hvert år 
i en weekend (fredag til søndag) i april 
eller maj. Hvert år er der et lege-tema til 
skolerne og i år var temaet 'Pirater'.
Der var dermed lagt op til en stor fælles 
fodbold- og legeoplevelse!

Programmet på DBU’s Mikrofodbold-
skole er tilpasset deltagernes alder, 
udvikling og fysiske formåen helt i tråd 
med DBU’s 'Holdninger & Handlinger'. 

Weekenden byder på fodboldtræning 
gennem lette tekniske øvelser og almin-
delig leg i form af et tema. I en meget 
stor del af legene og træningsøvelserne 
er den voksne aktivt inddraget som med-
spiller, målstolpe, dommer og så videre. 

Udover en spændende og lærerig week-
end med fodboldtræning og leg, sam-
men med mor eller far, fik deltagerne på 
Mikrofodboldskolen også følgende: 
• En landsholdstrøje  
• Et diplom for deltagelse på DBUs 
Mikrofodboldskole  
• Gratis frugt en gang om dagen lørdag 
og søndag 
• Din egen personlige drikkeflaske + 
en til mor eller far  
• En speciel Select læderfodbold    
• En overraskelse (erindringsgave)

Kim Sindahl
Skoleleder for 

DBU’s Mikrofodboldskole 2010

Runde fødselsdage i 2010

17

Række Antal hold tilmeldt
U17 Drenge    4 - E (94-95) 1
U14 Drenge 7M - E (97) 2
U12 Drenge 7M - E (99) - C 2
U11 Drenge 5M - E (00) - A 1
U11 Drenge 5M - E (00) - B 1
U11 Drenge 5M - E (00) - C 1
U10 Drenge 5M - E (01) - Øvede 2
 U9 Drenge  5M - E (02) 3
 U8 Drenge  5M - E (03) Stævne 2
 U7 Drenge  3M - E (04) Stævne 1
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drengene samler endda flasker for at få 
flere lommepenge og samtidig bliver der 
så ryddet op på banerne. God ide.
Fredag aften blev der spillet 'landskampe' 
mellem Danmark, Norge og Tyskland. Vi 
havde 2 repræsentanter, Bjarke og Torben, 
som tilspillede sig hovedrollerne. Der blev 
spillet med musklerne og på alle tangenter 
og til sidst blev bronze medaljen hevet i 
hus.
I bussen synger drengene stadig smede- 
sange, som vi formoder de har lært hjem-
mefra, da vi ikke kender dem. Åh-lå-lå… 
Dagens bus spørgsmål: Hvornår er vi der?
Atter en gang imponerer drengene med 
deres viljestyrke, set i forhold til vejret. 
Regnen kom til Gistrup lørdag middag, 
så hele eftermiddagen blev våd. De sidste 
kampe foregik således i en sand mud-
derpøl, men alligevel var der ingen der 
gav op. Drengene har i det hele taget 
vist godt kammeratskab på hele turen og 
sammen med os ledere har det været en 

fantastisk tur, set med de sociale briller. 
Lørdag aften sluttede med børne-disco og 
spillemands musik i teltet. Søndag sov vi 
længe, til kl. 8.00, og efter oprydning var 
der morgenmad på Forældreforeningen og 
OldBoysforeningen’s regning.
Alle tre hold endte i den bedste halvdel i 
deres respektive rækker, med ’97 ernes 2. 
plads som bedste resultat. Alle resultater 
kan ses på LKB-Cup.dk. 
Lad mig slutte af med at sige tusind tak 
for lån af jeres dejlige børn og tak til alle 
træner/leder på turen for et fortræffeligt 
samarbejde. Specielt Juste’s helt særegne 
måde at hygge om os alle sammen, 
Carsten’s allestedsværende arbejdskraft, 
Jesper’s sublime overblik, Bjarke’s fulde 
opmærksomhed, Torben’s engagement, vil 
stå stærkt i hukommelsen.

Tak for turen!
Kim

Ungdomstur til LKB Cup i Gistrup, Jylland
Fulde af forventning mødte vi op på Valby 
station. 27 spillere og 6 ledere. Nogle var 
forsinket af myldretid, men nåede allige-
vel frem i tide, inden vores bagagemand, 
Carsten – i folkemunde kaldet ’Trolley’, 
kørte af sted med vores bagage. Grundet 
uheld på motorvejen, blev vi forsinket til 
færgen, på Odden, men den var også lidt 
efter, så vi nåede den alligevel. 
Godt ude på Kattegat tog vinden fat og 
skabte store bølger. Nogle syntes det var 
sjovt, fordi nu kunne man gå som en fuld, 
uden at være det. Andre gik fra bleg til 
ligbleg og måtte en tur på toilettet. Nogle 
troede at vi var døden nær, men der 
kunne vi berolige dem med at det kun var 
høj sø. 
Godt ankommet, med al bagagen i 
behold, drog vi mod Klarup skole gen-
nem det mørke Jylland. Kort før midnat 
kunne vi rede vores senge og gå til ro. 
Den allestedsnærværende Carsten, også 
kaldet ’turleider’, havde fundet vores 
lokaler, kantinen, toiletterne, soveposerne, 
boldene, vanddunkene og meget andet. 
Uundværlig på vores tur. 
Tidligt op næste morgen, morgenmad 
kl. 7.30 i Gistrup. Indmarch kl. 9.00 og 
største jubel da vi gik ind på stadion!!! 
Der var meget larm og støj, der skulle ske 
noget. Og endelig - Første kamp. Energien 
kom ud af kroppen. Drengene blev rolige 
igen. Øv vi tabte og spillede uafgjort, og 
uafgjort, og uafgjort, og tabte, og endelig – 
sejr og sejr. Fodbolddagen sluttede med et 
smil og stadig chancen for at gå videre. 
Maden er i orden og stedet er ok. Der er 
masser af slikboder, oppustelig fodbold-
bane, og masser af piger. Ja, drengene 
er snart mere interesseret i tøserne end 
fodbolden. Specielt i bussen på vejen 

hjem til skolen, lød der smedesange mod 
pigerne fra Hirthals. De kunne nu også 
godt selv give hals, pigerne altså. Nå men 
der var smil på læben og alle gik i bad. 
Aftenhyggen er begyndt.
Fredag skulle vi i Fårup sommerland. 
Drengene blev delt op i grupper, så de 
kunne gå for sig selv og prøve de forskel-
lige forlystelser. Lommepengene fik ben 
at gå på, til sloshice, candy flush, fodbold 
billeder m.m., men børnene hygger sig og 
det er jo det vigtigste. Forældreforeningen 
og OldBoys var sponsor for en vand og 
is, så drengene led ingen nød. Selvom 
der er en kræsen gane eller to, så blev 
madpakken til frokost også indtaget. I det 
hele taget spiser drengene godt til alle 
måltiderne.
Vi voksne skulle finde mester-minigolf. 
Der blev råbt, skreget, hujet og pevet 
inden Tiger Woods i Østerbro skikkelse 
var fundet. Ligeså fandt vi også Østerbro’s 
Annie-get-your-gun, Hoppalong Cassidy 
og John Wayne!!!
Vejret har ikke været med os, selvom det 
ikke har regnet mens vi har spillet, så er 
temparaturen kun omkring 10 grader. 
Solen dukkede dog op midt på dagen, så 
det mindede lidt om sommer.
Efter Fårup skulle ’00 og ’99 spille kamp 
og det blev til både grin og gråd. ’99 erne 
vandt og blev to’er i puljen, efter flot sam-
spil. ’00 tabte og måtte se finalepladsen 
fordufte efter en drabelig dyst. 
’97 erne sad over, men spiller lørdag. Det 
tog lige nogle minutter at komme sig over 
at tabe en vigtig kamp, for ’00 erne, men 
heldigvis gik der ikke lang tid, før fokus 
var et andet sted.
Humøret er i top og drengene er gode 
kammerater, så det går godt. Nogle af 

Glade drenge til LKB Cup



20 21

At sige at veteranspillerne ikke er initia-
tivrige er en mild overdrivelse. 
Allerede i november sidste år, efter 
vores sejr i Villy Larsen Cup, var der 
optræk til en træningslejr i midten af 
Danmark. Thomas L. havde kontak-
ter i en af Danmarks største klubber, 
hvor flere af vores profiler kommer fra, 
og mailkorrespondancen var lovende 
omkring træningskamp, overnatning og 
Superligakamp. Desværre viste det sig 
at være varm luft fra vores værter og da 
vi ydermere sendte vores start-ellever, lå 
deres bane pludselig under vand! Synd 
for Thomas L. der havde gjort et stort 
arbejde for at få veterantoget væk fra de 
trygge rammer på Østerbro. Ingen træ-
ningslejr – ØV. 

Det gik ud over Fr. Valby i den første 
kamp. Bræmer var rasende og bankede 
3 mål ind – på straffespark. De efter-
følgende kampe forløb også så positivt 
at folk i og omkring Østerbro i april/
maj måned kunne se halvgamle mænd 
rende rundt med smil på læben, hæn-
derne i vejret og råbe: ’Vi ligger nr. 1…’. 
Efterfølgende er vi så ’dumpet’ ned på 4. 
pladsen, hvilket passer os ganske glim-
rende, da vi gerne skulle blive i rækken. 

Det har ellers været en kunst at spille på 
fælleden, efter at den nye kunststofbane 
er dukket op. Vores hjemmekampe har 
ligget kl. 20.55 til 22.00 og derefter 
er lyset blevet slukket. Så er det altså 
mørkt. Kulsort. Især de første kampe 
i april, har vi skullet samle vores ting 
sammen, således at vi kunne finde dem 
i mørke, fordi når lyset bliver slukket på 

kunststofbanen kl. 22.00 om aftenen – 
så er det mørkt! Heldigvis kom der lys 
til 3. halvleg, så vi kunne genfinde vores 
rappe replikker… 

Vi fik tid til en afslutningsfest – tal igen 
om initiativ – efter den sidste kamp. 
Kampen mod Dragør blev flyttet til lør-
dag formiddag. Frokost efter kampen, tid 
til at se 1. holdet spille – ingen nævnt, 
ingen glemt, - tilbage til klubhuset og 
se Danmark – Cameroun, dem af os der 
havde øjne til det, og så lige de sidste 
bevingede ord inden afslutningen på en 
lang dag. Tak til Kia for hjælpen med 
frokosten. Hvem havde snapsen med? Er 
der nogen der kan huske mere? 

Inden VM start kom der - endnu - et 
initiativ fra en af vores hårdtarbejdende 
veteraner. Vi skulle være med i en VM 
turnering på nettet, med opdatering hver 
dag og spørgsmål som: ’Hvem spiller 
i blå sokker?’ og ’Hvis bolden er over 
linien, er der så mål? – eller spiller vi 
bare videre…’. Det skal ikke nævnes 
hvem der vandt – i dette forum – vil blot 
slutte af med at det var sjovt at være 
med – lige i starten i hvert fald. 

Jeg håber at vi kan hjælpe hinanden 
med at få et ligeså initiativrigt, hyggeligt 
og fornøjeligt efterår.

Tøf, tøf…

Kim

Veterantoget kører endnu!
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Select Sport A/S                        
                
Super Best
Østerfælled Torv

FA Sport 
Vigerslev Alle 124 
2500  Valby 
3646 2210

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

Klubbens sponsorer 2010

Støt sponsorerne
 - de støtter os !

Byggeriet af det nye klubhus 
er nu officielt begyndt

Mandag d. 7. juli 2010 tog Kultur- og Fritidsborgmester Pia Allerslev nemlig første 
spadestik, hvorved byggeriet af Fælledklubbernes nye klubhus blev skudt i gang. 
Arrangementet blev afholdt på en flot solskinsdag ved middagstid. 
Nedenfor følger nogle billede fra dagen.

Borgmester Pia Allerslev tager det første spadestik og påbegynder dermed byggeriet 
af vores nye klubhus

Medlemmer af Fælledklubberne og repræsentanter fra kommunen var mødt op

Linda holder tale på vegne af Fælledklubberne

Ifølge byggeplanen skal klubhuset stå færdigt til september 2011!



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

Bestyrelsesmedlem: Brian Glenn Hansen
mobil: 2849 1932
e-mail: brglha@msn.com

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

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

Bestyrelsessuppleant: Lis Overdahl
privat: 3918 5038, mobil: 2534 4232
e-mail: hans_christiansen@jubii.dk

ØSTERBRO IF`S  BESTYRELSE  2010 UNGDOMSAFDELINGEN  2010
U4 Dr. 3M (06): Kim Sindahl
mobil: 2876 4577
e-mail: kim.sindahl@gmail.com

U5 Dr. 3M (05): Kim Sindahl
mobil: 2876 4577
e-mail: kim.sindahl@gmail.com

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

U6 Dr. 3M (04): Kim Sindahl
Mobil: 2876 4577
e-mail: kim.sindahl@gmail.com

U7 Dr. 3M (03): Kim Sindahl
Mobil: 2876 4577
e-mail: kim.sindahl@gmail.com

Bettina Rindom
e-mail: bets@kabelnettet.dk
 
U8 Dr. 3M (02): Ralph Mcewan
mobil: 2625 4001
e-mail: ralfmc@live.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
mobil: 2828 2814
e-mail: ali.dine@yahoo.dk

U10 Dr. 5M (00): Bjarke Røder
mobil: 2420 1017
e-mail: blroder@gmail.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
mobil: 2715 0217
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

U16, Dr. 7M (94): Nis Petersen
mobil: 2984 7177
e-mail: petersen_nis@hotmail.com

Ungdomsformand: Kim Sindahl
mobil: 2876 4577
e-mail: kim.sindahl@gmail.com . . . .  
 
Materialer: Carsten Pedersen
mobil: 2232 2483
e-mail: carsten.m.petersen@gmail.com

FORÆLDREFORENINGEN 2010
Bestyrelsesmedlemmer:
Linda Sørensen
privat: 3539 1929
mobil: 2484 0488
e-mail: helist@tiscali.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
e-mail: leo.jakobsen@buf.kk.dk

Bestyrelsessuppleant:
Bente Thomsen
Mobil: 2216 9091
e-mail: belotexa@yahoo.dk
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OLD BOYS FORENINGEN 2010          
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    

SENIORAFDELINGEN 2010
1. Holdet (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

2. Holdet (serie 2, pulje 5): 
Kim Elley. mobil: 2618 5529 
e-mail: elley@nesa.jay.net

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

3. Holdet (serie 4, pulje 13): 
Gert Jedig. mobil: 2278 7747
e-mail: urbanjedig@gmail.com

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

4. Holdet (serie 5, pulje 22): 
Gert Jedig. mobil: 2278 7747
e-mail: urbanjedig@gmail.com

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

5. Holdet (serie 4, pulje 15): 
Philip Nordstrand. mobil: 2681 0776
e-mail: nord86@hotmail.com

6. Holdet (serie 5, pulje 20): 
Michael Vester. mobil: 2621 2335
e-mail: vester@sol.dk

7M Herre (mester): 
Mikkel Blavnsfeldt. mobil: 2635 0596
e-mail: mblavnsfeldt@gmail.com

7M Herre 1 (pulje 152): 
Patrick Slansky. mobil: 2855 2213
e-mail: patrick.slansky@hilton.com

7M Herre 3 (pulje 157): 
Casper Søgaard-Hansen. Mobil: 3116 2154
e-mail: caspershansen@msn.com

7M Kvinde (mester): 
Thomas Jakobsen. mobil: 2674 0649
e-mail: tjakobsen555@gmail.com

7M Kvinde 3: 
Thomas Jakobsen. mobil: 2674 0649
e-mail: tjakobsen555@gmail.com

7M Old Boys (mester): 
Sonny Petersen. mobil: 2255 9536
e-mail: jeason@comxnet.dk

Veteran 2: 
Kim Sindahl. mobil: 2876 4577
e-mail: kim.sindahl@gmail.com

Grand Old Masters: 
Poul Klarskov. 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

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

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

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

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

KLUBADMINISTRATION 2010


