
December 2007 • 9. årgang

Spil fodbold i
Østerbro Idræts-Forening
- din lokale fodboldklub

Østerbro Idræts-Forening (medlem af K.B.U.)
P.H. Lings Allé 10 • 2100 København Ø

Telefon klublokaler:
Ryparken 22 59 40 44

P.H. Lings Allé: 35 26 15 20

e-mail: osterbro@osterbro-if.dk

Hjemmeside: www.osterbro-if.dk



Holsteinsgade 1 • 2100 København Ø
Telefon 35 26 53 21

Åben 8:00 - 02:00
- en sidegadegevinst

3

Kan vi finde fodboldklubben?

Ja, så skete det!
Vi er flyttet til vores midlertidige sted.
Efter lang tids arbejde med møder med 
Københavns Kommune og containerfir-
maet Ramirent, fik vi endelig en plan 
for opstilling af vores nye ”hjem” for de 
næste to år.
Planen for flytningen viste, at de contai-
nere som skal udgøre vores nye klubhus 
og containere til depoter, ville være klar 
fra d. 1. oktober. Men det er ikke altid, 
at sådanne planer holder stik. Og det 
gjorde de altså heller ikke denne gang.
Den 8. oktober startede Ramirent opstil-
ling af ”skur byen”, og det har taget rig-
tig lang tid at få alting på plads.
Vi kunne derfor først starte flytningen 
af vores skabe og andet inventar efter 
efterårsferien. Samtidig var der endnu 
ikke installeret lys, vand i vores skur-by 
ligesom mange andre praktiske detal-
jer manglede, hvilket betød at det var 
enormt svært at få alting installeret, 
monteret og taget i brug.
Men…. Nu er alting ved at tage form. 
Toiletterne og badet virker, der er vand 
i hanen og lys i pærerne, gardinerne 
hængt op og de sidste nips er netop sat 
på plads.
Alting udført af de altid trofaste medlem-
mer vi har i vores klub, som altid stiller 
op og bevarer humøret og optimismen!! 
Også når alting ser surt ud.

Tænk på at vi som klub er i stand til at 
mobilisere folk som løfter når der er 
brug for det. Vi ved at det ikke har været 
muligt for de øvrige klubber. Det viser 
hvorfor vores klub er noget særligt.
En stor tak til alle der har hjulpet med 
det store slæb det er at flytte en fodbold-
klub.

Nu bor vi så her – på bane 9.
Vi har heldigvis flyttet vores klubånd 
med. Det ser vi når vores børn og foræl-
dre er her til møder og ikke mindst på 
vores klubaftener.
I løbet af vinteren og foråret vil der blive 
stillet flere containere op – dels flere 
omklædningsrum og dels flere depoter 
(til de øvrige klubber).
Når foråret kommer og sommeren nær-
mer sig vil vi få mulighed for at sidde 
udendørs – i ”gårdhaven”.
Se det er noget nyt, som vi ikke havde 
mulighed for i vores gamle lokaler.
Jeg vil opfordre alle til at komme og se 
vores nye sted og selv tage stedet og 
omgivelserne i øjesyn.

Og selvom vi sikkert bliver glade for at 
være her (måske vil vi slet ikke flytte 
igen), ja, så fortsætter arbejdet med at 
sikre nogle rigtig gode forhold for os, 
når vi engang om to år skal flytte til 
vores rigtige og blivende klubfaciliteter.

 

Svært ved 
at få 
overblik?

God indsigt i 
økonomien giver 
dig bedre udsyn 
i hverdagen. Få et 
gratis og uforpligtende 
ØkonomiEftersyn.
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Det har været en meget ujævn halvsæ-
son, 1.holdet har præsteret dette efterår. 
Holdet har til tider spillet bemærkelses-
værdigt flot fodbold, til andre tider rigtig 
skidt. Mange nye spillere og et noget 
ujævnt fremmøde til såvel træning og 
kampe, er væsentlige årsagsforklaringer 
herpå.

Sæsonen begyndte med mange velspil-
lede kampe fra Østerbro-mandskabet, 
som desværre næsten ingen points gav. 
Godt spil på banen, men ringe effektivi-
tet foran mål var hovedårsagerne. 

I oktober måned gik det imidlertid op i 
en højere enhed. Her blev det gode spil 
suppleret med effektivitet. Fire kampe 
i træk blev vundet med mindst to mål 
og den overbevisende målscore 18-4. 
Siden blev det november og de tre sidste 
kampe blev tabt; uden godt spil.
Situationen er nu, at holdet ligger på en 
beskeden 13. plads. Bortset fra Avarta, 
Svendborg og Nivå-Kokkedal, som har 
skilt sig ud i toppen er det imidlertid 
en påfaldende lige række. Der er såle-
des kun 5 points op til 4.pladsen, men 
samtidig kun 2 points til første hold 
under nedrykningsstregen. Holdet har 
17 points, hvilket er ét enkelt færre end 
sidste sæson. 

Så foråret bliver traditionen tro en kamp 
for at undgå nedrykning. - Men på den 
anden side set, kan vi også se frem til et 
forår med gode muligheder for at opnå 
en historisk høj placering. Den højeste 
placering Østerbro IF hidtil har haft er 
sidste sæsons 10.plads. 

Årets afslutning er også tid til at gøre 
status. Vi har et hold, hvorpå der er stor 
udskiftning. Vi har i år således gjort brug 
af mere end 30 spillere. Vi er glade for 
de mange, der kommer til os fra frem-
mede klubber. Men glæder os også 
over det kuld ynglinge, der er på vej. 
Formentlig er de ikke endnu klar til at 
supplere holdet, men det kan de forhå-
bentlig blive i løbet af et års tids intensi-
veret træning med 2.- og 1. holdet.

Vi har kåret årets spillere:
”Årets spiller 2007” blev Heino Schou 
Hansen, som oprindelig kommer fra 
Bornholm og som kom til os ved sæson-
starten fra Amager United. Heino har 
været en meget vigtig spiller for holdet, 
og er trods sine bare 21 år en taktisk 
begavet fodboldspiller. Heino har været 
brugt på mange forskellige pladser i 
såvel forsvar, midtbane og angreb - dér 
hvor vi har haft størst behov for ham.
”Årets fremgang 2007” blev René 
Andersen,– fra Amager FF. René kom 
også ved sæsonstarten. Han kom som 
angriber, men har spillet mest – og bedst 
– som kantspiller. René går altid forrest 
og er flittig til såvel træning som kamp.
”Årets fighter 2007” blev Martin 
Madsen, som oprindeligt kommer fra 
Fyn, er også kommet til os fra Amager. 
”Slagteren” kom til holdet efter sommer-
ferien fra AB70. Han er angriber, holdets 
topscorer og en meget flittig spiller, som 
møder og yder til træning hver gang.
”Årets spradebasse 2007” blev Johan 
Wikman, som har spillet hos os i halv-
andet år. For at det ikke skal være løgn 
kom også han fra Amager – fra Sundby 
BK. Oprindelig er han Skjold´er. Titlen 

1. senior 

Indkaldelse til 
Østerbro Idræts-Forenings

generalforsamling

Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19.00 

i klubbens lokaler: P.H. Lings Alle 10, 2100 Ø.

Dagsorden for generalforsamlingen:

Punkt 1: Valg af dirigent.

Punkt 2: Beretning om Østerbro IF´s virksomhed i det forløbne år, 
 samt fremtidig virke og budget.

Punkt 3: Det reviderede Årsregnskab fremlægges til godkendelse.

Punkt 4: Indkomne forslag.

Punkt 5: Valg: 
 a) Næstformand  for  2 år
 b) Kasserer for 2 år
 c) 2 bestyrelsesmedlemmer  for 2 år
 d) 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
 e) 2 kritiske revisorer for 1 år
 f) 1 kritisk revisorsuppleant for 1 år

Punkt 6: Eventuelt.

Bestyrelsen

A
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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

årets spradebasse skyldes, at Johan er en 
meget samlende figur for holdet. Udover 
at være en vigtig krumtap i forsvaret, har 
han været initiativtager til mange akti-
viteter og byture for ”drengene” og er 
altid en spiller, der er parat til at træde 
til for at bevare eller opnå en god stem-
ning i truppen.
Endelig blev ”Spillernes mand 2007” 
også Heino Schou Hansen, som blev 

valgt med over halvdelen af stemmerne 
og hele ni stemmer flere end nummer 
to, Frank Sandahl.

Godt nytår til alle – og en særlig tak til 
støtten fra vores trofaste tilskuere.

Freddy Lillelund
Træner

Ser du to glade tosser, der ligner gøg og 
gokke, så er det nok træner og holdleder 
fra ØIFs 2. hold.
Ja vi er stolte – En fjerdeplads som 
oprykkere i serie 1 er sgu´ godt. 
Sæson 2008 bliver en kæmpe udfor-
dring. Vi regner med et mindst lige så 
godt resultat igen. Vi er især glade for de 
nye ynglinge, som allerede er blevet en 
del af 2. holdet. Personligt synes jeg, at 
de passer godt ind på vores meget unge 
hold. 
2. holdet har jo ikke bare spillet fodbold 
i år, men har også været flyttemænd, da 
vi sammen med resten af bestyrelsen bar 
den gamle klub længere ned af vejen til 
nogle utrolig dejlige, rene nye og lyse 
lokaler/omklædningsrum. Dem er vi alle 
meget glade for.
Udover en masse kampe i efteråret, var 
vores turnering lagt, så der var en pause 
på 2 fri weekender. Vi benyttede mulig-
hed for, at tage en weekendtur til Norge 
med Oslo færgen. Det var en forrygende 

tur, hvor der blevet hygget, grinet, slap-
pet af og spist en masse dejligt mad. 
Da vi startede op igen, var der to kampe 
tilbage, hvor den sidste var mod Fr. 
Amager på hjemmebane, som vi vandt 
5-3. Det var en dejlig afslutning på en 
god sæson og om aftenen tog vi afsked 
med de gamle lokaler. 
Vi har netop holdt afslutning. Som noget 
nyt med brunch og efterfølgende turne-
ring i street fodbold. Da vi havde spillet 
et par timer, så kom vi til det vigtigste 
– uddeling af pokaler. 

Årets fighter Toke Madsen 
Flidpokalen Anders Nielsen
Årets spiller Jan Nielsen
Topscorer Michael Vester – Han er en 
fantastisk spiller, med 3 hattrick i efter-
året.
Tak til alle, som har bakket os op i 
2008. Glædelig jul og godt Nytår fra 

Schacke og Bager

2. senior 2007



Det har været et underligt efterår 
at være tilskuer til Østerbro´s 
danmarksseriekampe. Man sidder 
tilbage med en fornemmelse af, 
at holdet kunne have fået mange 
flere points. Og så alligevel. Der 
har manglet noget og stillingen 
lyver aldrig. Faktisk har Østerbro 
tabt til de tre tophold og fået 7 af 
9 points mod de tre bundhold. 
Det er så ikke blevet til så stort et 
udbytte mod mellemholdene, som 
ligger utroligt lige – fem points 
skiller nr. 4 fra nr. 13 (som er 
Østerbro!).
Det begyndte egentlig ganske godt 
rent spillemæssigt, men det kneb 
med konditionen (eller koncen-
trationen) og Østerbro fik en rigtig 
elendig sæsonstart, rent pointmæs-
sigt. Vi skulle helt frem til den 
femte kamp før der kom et point 
på kontoen, til trods for, at vi få 
trofaste tilskuere var enige om, at 
med blot en lille smule stød i den 
kunne Østerbro have været top-
hold. Holdet spillede i lange perio-
der af kampene ganske nydeligt 
fodbold, men satte så desværre det 
hele over styr til allersidst.
I september løstes der så lidt op, 
og holdet fik sæsonens første sejr 
over Døllefjelde Musse, som på 
daværende tidspunkt var med i 
toppen af rækken og i oktober gik 

det slag i slag – fire sejre i træk og 
oven i købet med god margin. 3-1 
over B.1921, 4-0 over Avedøre, 
7-1 over Herfølge og 4-2 over 
Helsingør blev det til før sejrsræk-
ken blev brudt af Kastrup.
Man må så til gengæld erkende, 
at afslutningen – de tre novem-
ber-kampe – ikke fortjener megen 
omtale. Tre nederlag i kampe hvor 
også den spillemæssige standard 
var faldet betydeligt.
Alt i alt en blandet fornøjelse, 
hvor det imidlertid har været en 
fornøjelse at konstatere, at det spil-
lemæssige niveau i lange perioder 
har været ganske udmærket og at 
bredden i truppen er betydelig. 
Der har været brugt ganske mange 
spillere på holdet i efterårets 15 
kampe, men udskiftningerne har 
i de fleste tilfælde ikke svækket 
holdet nævneværdigt – måske med 
undtagelse af kampen i Svendborg 
hvor Østerbro måtte stille med et 
helt andet forsvar end sædvan-
ligt. Dette gav nogle huller, som 
Svendborg imidlertid ikke udnyt-
tede, og faktisk viste Østerbro´s 
”reservehold” i den kamp bedre 
fodboldspil end topholdet.
Der er bestemt noget at bygge på. 
Vi kan næppe gøre os håb om at 
blande os i oprykningskampen, 
dertil er afstanden til de tre tophold 

98

Dag	 Dato	 Kl.	 Hjemmehold	 Udehold	 Spillested

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

ØIF's kampprogram i DS kreds 1 2008:

Kampdragt/træningsdragt
Køb personlig kampdragt eller træningsdragt gennem klubben

Nu kan du købe din egen personlige kampdragt, (trøje, bukser og strømper) 
med klubbens logo på brystet og eget valg af nummer og navn på ryggen.

Klubbens Ungdomsudvalg har forhandlet sig frem til en favorabel pris hos 
en sportsforhandler, således at du kan erhverve dig denne flotte kampdragt. 

Se dragten udstillet i klubbens lokaler på P H Lings Alle 
og få bestillingsformularen samme sted.

Med sportslig hilsen Ungdomsudvalget

Et mærkeligt efterår

A
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Kontingent i Østerbro IF pr. kvartal

Fra 1. juli 2007

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

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

"Jam session"

for stor, men der er som nævnt 
kun fem points til fjerdepladsen, 
og med tanke på efterårets kampe 
mod de øvrige midterhold, er der 
ingen af dem Østerbro ikke kan 
slå, selv på en halvdårlig dag, hvis 
blot koncentrationen er tilstede i 
HELE kampen. Dette naturligvis 
sagt under forudsætning af, at dan-
marksserieholdene er de samme 
i foråret 2008 som de har været i 
efteråret 2007 – og det vil de ikke 
være.
Den lange vinterpause vil af 
mange spillere blive benyttet til 
klubskifter. Holdene vi mødte i 
efteråret vil ikke være de samme 
til foråret – og Østerbro´s trup vil 
formentlig også undergå forandrin-
ger. Man kan diskutere retfærdig-
heden i at der midt i turneringen 
kan skiftes klubtrøje, men sådan er 
konditionerne nu engang. I min tid 
kunne man ikke skifte klub midt 
i sæsonen, men dengang var vi 
spillere jo altså også klubmenne-
sker på en helt anden måde end 
tilfældet er i dag. Det store flertal 
af 1.holdsspillerne kom fra klub-
bernes egne ungdomsafdelinger. 
Sådan er det (i sagens natur) ikke 
i dag – i så fald ville Østerbro 
have problemer med blot at stille 
hold!
Det nytter ikke noget at længes 
mod ”de gode gamle dage”. Den 
tid er for længst forbi. Vi gamle 

kan se tilbage og synes at alting 
var bedre dengang, men tiderne 
skifter og man må indrette sig 
herefter. Det er der heldigvis 
meget som tyder på at Østerbro 
IF har gjort. I Østerbro er det 
ikke pengene som styrer – dem 
er der nemlig ikke mange af – og 
heldigvis for det. I Østerbro er 
der tilsyneladende en særlig ånd, 
som gør at spillerne kan lide at 
komme i klubben – eksempelvis 
har det været ganske interes-
sant at konstatere, at flere af de 
spillere Østerbro i de seneste år 
har mistet til andre klubber gan-
ske ofte overværer kampene i 
Klosterhaven – og nogle vender 
tilbage som aktive spillere efter 
at have prøvet kræfter med kon-
trakt-klubber.
Tilsidst et lille klynk omkring 
tilskuerinteressen – som trods 
alt er blevet lidt større. I visse til-
fælde har der på udebane været 
mere end de sædvanlige 3 – 5! 
Men der mangler stadig nogle 
på Klosterhaven. Meget tyder på 
at tingene hænger sammen med 
om det går godt eller skidt, for da 
holdet i oktober vandt fire kampe 
i træk kom der pludselig flere. Så 
måske skal min opfordring denne 
gang gå til spillerne – få nogle 
points – så kommer tilskuerne af 
sig selv!!
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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!

Østerbro Old Boys 2007
OLD BOYS HOLDENE
Det nye Old Boys hold startede sæso-
nen med ”fuld skrue” i såvel turneringen 
som i pokalturneringen og sluttede for-
året på en flot 3. plads lige efter KFUM 
og nåede til 1/16 dels finalen i pokal-
turneringen. Efterårssæsonen kunne 
dog ikke helt leve op til forårssæsonen, 
og holdet sluttede på 8. pladsen med 
6 vundne -  4 uafgjorte og 10 tabte 
kampe. Holdet er også udeblevet fra 
kampe i løbet af efterårssæsonen.
7 Mands Old Boys holdet, som styres 
benhårdt af Søren Bannow i Ryparken, 
vandt suverænt  Mesterrækken foran 
Vanløse i efteråret med 5 sejre og 2 uaf-
gjorte kampe.
VETERAN HOLDET
Veteran holdet som sidste år havde det 
svært i den bedste række, sluttede i år 
på sidstepladsen med 14 point og må 
nu rykke ned i den næstbedste række. 3 
sejre – 5 uafgjorte og 14 nederlag blev 
det til i sæsonen 2007.
SUPER MASTERS HOLDET
Super Master holdet endte i år på en 
pæn 4. plads med 6 sejre – 3 uafgjorte 
og 7 nederlag. Holdet lå længe til en 
3. plads, men da der ikke kunne stilles 
fuldt hold til flere af de sidste kampe, 
sluttede det hele på 4. pladsen. Næste 
år og i Vinterturneringen hedder det 
Grand Old Masters! hvor aldersgrænsen 
er 60+

Så lidt om foreningens aktiviteter 
i 2007 …
Der har i 2007 været 71 aktivt bidra-
gende medlemmer i foreningen, og der 

kommer hele tiden nye til, ligesom der 
falder nogle fra. Foreningen har igen i 
år givet tilskud til forskellige indkøb i 
klublokalet og til billardet samt til rejser, 
træningslejr og afslutningsarrangemen-
ter. Derudover har der i år været eks-
traordinære udgifter i forbindelse med 
renovering af billardbordet. 
Sidste vinters interne billardturnering – 
blev arrangeret af Janus Gjøe og  spon-
soret af Old Boys foreningen,  og der 
var flotte præmier til de 3 bedste, samt 
vandrepokal til vinderen. Vinderen blev 
arrangøren selv, nemlig Janus. Steffen 
blev atter en flot 2’er og på 3. pladsen 
endte Flemming ”Fifa” dommer. Endelig 
kom ”Fifa” på podiet.          
Willy Larsen Cup blev afholdt lørdag 
den 10. november for 14. gang, og der 
mødte ca. 40 op og spillede fodbold på 
små baner om formiddagen og ca. 30 
deltog i den efterfølgende frokost i det 
nye klublokale, hvor der vanen tro var 
en rigtig god stemning med højt smør-
rebrød, øl og snaps samt præmieover-
rækkelser, sang og billardturnering i 
form af en ”makkerpot”. Makkerpotten 
blev noget overraskende vundet af Keld 
Justesen og Per Mortensen og  Leder 
holdet med Steffen & Co. i storform blev 
igen iår vinderen af årets Willy Larsen 
Cup. 2’ og 3’ holdet endte på henholds-
vis 2. og 3. pladsen, og flotte præmier 
til alle 3 hold. De sidste 2 pladser tog 
henholdsvis Østerbro og H.B.’ s Super 
Masters hold sig af.
Den Nye Stok (1999 - ?) er i år blevet 
overrakt til Willy Lyng Larsen og Bjarne 
Schacke  i forbindelse med deres 50 års A
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fødselsdag.
Gløggaften - hvor foreningen serverer 
gratis gløgg og æbleskiver - blev holdt 
i klublokalet torsdag den 13. december 
efterfulgt af et stort Amerikansk lotteri 

med mange flotte præmier. Der mødte 
ca. 45 op til dette traditionsrige arran-
gement. Repræsentanter fra Arbejdernes 
Landsbank mødte ligeledes op og bidrog 
med mange flotte præmier til lotteriet.

Der indkaldes herved til

Ordinær generalforsamling i Forældreforeningen i Østerbro I F

onsdag den 20. februar 2008 kl. 19.00
i Østerbro I F´s lokaler, P. H. Lings Allé 10, 2100 København Ø.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Årsregnskab og budget fremlægges til godkendelse.
4. Fremlæggelse af initiativer for det kommende år.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse, jf. §9.
7. Eventuelt.

Eventuelle forslag til punkt 5, skal være bestyrelsen i hænde senest 
14. dage før generalforsamlingen.

Vel mødt Bestyrelsen 

OBS! 

Deadline til næste klubblad:

27. marts 2008

Scener	fra	Willy	Larsen	Cup
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gav os en placering som nr. 6 i KBU`s 
bedste ynglingerække og dette må siges 
at være tilfredsstillende set ud fra spil-
lernes manglende fremmøde til træning, 
vi kunne sagtens have spillet om en 
top 3 placering hvis fremmødet havde 
været bedre. Jeg kan da lige nævne at 
det er det bedste resultat vi har opnået i 
mesterrækken i de sidste 4 år.
Til drengene vil jeg sige, at næste år 
åbner sig en ny fodboldverden for jer, 
I rykker op som seniorer og jeg håber 
at så mange som muligt bliver i klub-

ben, idet jeg  ser flere af jer som mulige 
emner til både 1 og 2 holdet . Flere af 
jer har allerede været til træning i både 
1 og 2 holds truppen og ingen er faldet 
igennem, den respons jeg har fået har 
kun været positiv, I kan sagtens begå jer 
på disse niveauer .
Til slut vil jeg ønske alle i klubben en 
god jul og godt nytår.

Sportslig hilsen
Hans Overdahl

Vor opstart på efteråret 2007 blev noget 
kaotisk, både turneringsmæssigt og det 
kampmæssige. Hvis vi tager træningen 
først var det en meget tynd kop tee, vi 
havde ikke på noget tidspunkt 100% 
fremmøde. Vi havde opstart d. 6/8 og 
her mødte kun 2 spillere op og 1 havde 
meldt afbud. Den næste træning var 
fremmødet 6 spillere og med 1 afbud, 
det gentog sig d. 13/8 og 15/8. Det var 
således med bekymret tanker jeg skulle 
forsøge at stille med et hold til den før-
ste turneringskamp mod Fr. Amager i 
Mesterrækken .På selve kampdagen fik 
vi opsnuset at Fr. Amager havde truk-
ket sit hold, og derfor ikke mødte op til 
kampen, dette blev udnyttet til en god 
gang træning som drengene var meget 
glad for, men det skulle senere vise sig , 
at dette var både første, sidste og eneste 
gang at fremmødet var så stort,  resten af 
sæsonen var fremmødet meget dårligt til 
stor irritation og ærgrelse for både træ-
ner og de fremmødte spillere.
Med hensyn til vore turneringskampe 
startede vi i stor stil med at slå HIK 2 på 
udebane med hele 5-3. Vi spillede en 
meget stor kamp, hvor alle spiller ramte 
dagen hvor næsten alt fungerede og 
dette til trods for  vor dårlige træningstil-
stand. Stor ros til spillerne efter kampen 
og fidusbamsen gik til hele holdet .Det 
skal her nævnes at, når jeg har rost spil-
lerne, har de  spillet dårligt i den næste 
kamp. Den næste kamp var mod Frem 
2 i denne kamp spillede vi godt i sam-
menlagt 1 halvleg og det kan man ikke 
vinde en kamp på, vi tabte da også 3-2, 
men vi kæmpede for sagen men havde 
ikke kræfter nok og som jeg tidligere 

nævnte spiller vi sjældent 2 gode kampe 
efter ros?.
De næste kampe gik som følger, Dragør 
mødte vi på udebane, sikke nogle baner 
de indbyder til god fodbold, det kan 
være det var derfor vi spillede så godt. 
Vi gav dem en chokstart, på 3 min., 
førte vi med 2-0, ved mål af Erhan og 
Kasper Larsen, denne start kom Dragør 
sig aldrig over og vi kørte sejren hjem 
med hele 5-2. Derefter mødte vi SIF og 
efter en jævnbyrdig kamp spillede vi 3-3 
til stor ærgrelse for deres træner , idet de 
førte 2-0 tidligt i kampen og det var god 
moral at vi fik det ene point.
Derefter mødte vi Fr. Valby og slog dem 
3-1. Den næste kamp var mod tophol-
det Vanløse, og på grund af sygdom, 
skader samt nogle afbud blev vi kun 
10 !/2 mand den ½ mand var Robin 
som på trods af sygdom mødte op og 
fuldførte hele kampen stor mandfolke-
præstation, det var det også for resten 
af holdet som gav sig 110%, jeg kan 
da lige nævne at vi førte 2-1 til kort før 
tid. Næste kamp var mod bundholdet 
Tårnby blev sendt retur til Amager med 
en sæk på 7-2, de blev ud- og nedspil-
let .De sidste 2 kampe mod henholdsvis 
Kastrup og B 1908 blev tabt med 4-3 
og 3-5, det skyldes at vi  tidligere  have 
en god moral indbyrdes samt behandlet 
både modstander og dommere godt 
begyndte vi pludselig , at bruge for 
meget energi på brok og dumme fri-
spark, dette afstedkom nogle gule samt 
røde kort, og da vi således spillede 
meget af tiden i undertal er det svært 
at vinde fodboldkampe mod hold som 
er jævnbyrdige. De nævnte resultater 

Nyt fra ynglingeafdelingen.

Ungdomsafdelingen takker...
Støtteforeningen Ryvang, ved Finn Brønnum, har skænket Ungdomsafdelingen et 
sæt 3-bold mål, til brug hos de helt små spillere i klubben. Der blev også råd til 3 
futsal bolde til de små og her er vi jo forsvarende Københavnsmestre, så det er med 
at starte tidligt.

På Ungdomsafdelingen’s vegne 
Kim
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Stævne evaluering af vores indestævne i 
slutningen af november 2007.
På trods af det strategiske flop, det var at 
sige ja til at holde stævne lige mens vi 
var ved at flytte til andet klublokale, gik 
vores stævne faktisk meget godt. 
Selvom vi kun havde sat en annonce i 
stævnehåndbogen, endte vi med 74 til-
meldte hold, inklusive vores egne hold. 
Hertil skal lægges at flere hold meldte 
fra inden vi fik svaret på deres tilmel-
ding via mail og de ca. 20 seniorhold 
vi afslog at holde stævne for gik vi også 
glip af. 
Heldigvis har vi stadig folk i klubben, 
der kan springe til med kort varsel og 
hjælpe til i op til flere timer. 
Tænk hvad det ikke kunne have blevet 
til hvis vi havde startet lidt før end de 3 
uger, vi endelig startede. 
Kunne vi have sendt en mail ud til de 
klubber, som vi troede ville være inte-
resseret i at deltage i vores breddestæv-
ne, allerede 2 måneder før havde vi fået 
mange flere hold til stævnet. 
Og kunne vi have delt opgaverne op 
allerede der, så havde der nok været 
flere der kunne hjælpe til, således at 
vores tombola kunne have sat lidt ekstra 
kulør på stævnet. 
Måske kunne vi have fået en til at lege 
fotograf og tage nogle situations billeder 
af vores altid hyggelige stævne. 
Så havde vi også i god tid kunnet instru-
ere alle vores dommere udi de finurlige 
indendørs regler der, af en eller anden 
grund, er forskellig fra udendørs reg-
lerne. 

Måske havde vi også vidst at vi skulle 
fortælle Nørrebrohallen at vi gerne ville 
spille på store mål, som vi havde annon-
ceret med. 
Vi havde også haft tid til at filosofere 
over om vi til et bredde stævne skulle 
hylde nummer 1, 2, 3 og 4 eller bare 
give alle den samme præmie. Ja eller 
måske en anden stævneform, som den 
de bruger ude i provinsen.
Men vi overlevede og leverede et okay-
stævne efter omstændighederne. 
Den største success var faktisk vores 3-
bold stævne om morgenen. Det var med 
en vis bekymring at vi stillede op til det 
fordi vi ikke havde prøvet det før, men 
heldigvis var alle forældrene med på at 
give en hånd med til at afviklingen gik 
som den gjorde. 
Kort fortalt havde vi stillet 1 stk. 3-bold 
bane op på hver halvdel af en hånd-
boldbane og så skulle forældrene agere 
læge, dynamisk bande eller kampleder, 
men ellers skulle børnene selv finde ud 
af resten.
Derfor vil jeg gerne slutte evalueringen 
af med at sige tusind tak for hjælpen til 
alle der hjalp til med at få stævnet til at 
fungere.

Med organisatorisk hilsen

Stævneledelsen

Indestævne november 2007
Østerbro IF deltog i Projektrådgivningens 
fødselsdagsfest i Nørrebrohallen fredag 
d. 24 august.
Vi mødte op med 3 instruktører og 2 
målmænd og en pose bolde til uddeling 
blandt de mange børn som ville besøge 
os i løbet af dagen. Børnene var 3. klas-
ser fra Nørrebro og Nord-vest kvarteret 
og de skulle præsenteres for så mange 
sportsgrene som muligt. Derfor var der 
også andre sportsgrene repræsenteret til 
fødseldagen.
I hal 3 blev kampsport samlet (taekwon-
do, karate, fægtning, brydning, boks-
ning). Derudover var der også floorball, 
basketball og tennis. 
I hal 2 var der boldspil (volley og hånd-
bold) samt en sal til dans. 

Udendørs blev Rulleskøjtehockey, 
Panna-fodbold, fodbold, softball og atle-
tik afholdt.
Vi har gennem tiden haft et godt samar-
bejde med Projektrådgivningen omkring 
flere projekter der har haft til hensigt 
at få børn fra knap så resourcestærke 
familier til at opleve glæden ved idræt 
og deri gennem få mulighed for at skabe 
et netværk. Derfor blev vi inviteret til at 
deltage i fødselsdagsfesten.
Jeg tror vi endte med at blive den popu-
læreste stand fordi vi delte bolde ud 
hvis børnene scorede på 3 ud af 5 skud.
Det var en dejlig dag med en masse 
glade børn.

På Ungdomsudvalgets vegne
Kim

Projektrådgivningens fødselsdagsfest
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Efter et blodfattigt forår tog 
Veteranholdet revanche i efteråret 
og viste høj moral med 3 sejre og 2 
uafgjorte. Desværre var det ikke nok 
til at blive hængende i den bedste 
Veteranrække og vi må dermed en tur 
ned i den næstbedste række i 2008 og 
samle trådene. 
Alligevel stillede vi med et helt hold 
til afslutningsfesten, nemlig tolv mand 
høj. Forventningerne var store fordi 
vi skulle mødes på spor 11-12 på 
Hovedbanegården, hvilket nok indike-
rede at vi skulle ud at køre med tog. 
Spændende!!! 
Der var lagt i ovnen til et glimrende 
arrangement med Gokart, Bueskydning, 
Laserspil, Dykning og besøg på Maxi 
bar. Men oven på den magre sæson 
var det så-som-så med opsparingen til 
afslutningensfesten, så det blev bare til 
en gåtur på Østerbro og et besøg i vores 
nye midlertidige klubhus. 
Her spillede vi Bordtennis (gratis) på tid 
og Bordfodbold (også gratis) på tid. Efter 
nogle spændende dyster, hvor det blev 
afsløret hvem der havde gået i fritidsklub 
og hvem der havde ligget hjemme på 
sofaen, gik turen til Svanemøllehallen. 
Enkelte så lige 2. halvleg af 1. holdets 
kamp (gratis), men heller ikke her var 
der opmuntring at hente. 
Floorball er det vel de færreste der har 
prøvet før, hvis man da ikke lige er 
pædagog, så her var alle lige, skulle 
man mene. Og det var vi også, pånær 
vores pædagog som på det nærmeste 
kunne kaldes semi-professionel, så der 
blev taget lidt akavet fat på platiksta-
ven, som vi skulle spille med. 6 kampe 
senere havde vi fundet en vinder og så 

var det tid til en øl. 
Jo, jo, sludderen gik og her valgte vores 
afgående holdleder at holde en bevæget 
tale. I ved sådan en rigtig jeg-kom-
mer-til-at-savne-jer-gutter tale. Det var 
bare løgn. Han gider ikke mere og man 
forstår ham sgu’ godt, når det går ned 
ad bakke som det har gjort det meste af 
tiden. Så vi pillede ham hurtig ned, fordi 
vi skulle jo også sige noget og aflevere 
vores gave, som tak for det store arbejde 
han har ydet i sæsonens løb. Der var 
lidt til halsen og lidt til konen og hvad 
mange måske ikke lagde mærke til; en 
rejse for hele familien til en fjern, fjern 
ø, langt fra alfarvej og andet hurlumhej. 
Desværre havde vi kun råd til en enkelt-
billet, så hvordan han kommer tilbage 
fra Bornholm må han selv finde ud af, 
men han har truet med at komme en 
gang imellem.
Nu skulle vi have mad og hvad mætter 
sådanne tolv vikinger mere end en buf-
fet! Lige midt i smørhullet blev vi bæn-
ket og så spiste vi ad libitum i 3 timer. 
Det er iøvrigt en af mine ynglingsretter. 
Efter at have fyldt vommen skulle vi 
underholdes og hvad var mere nærlig-
gende end et musiksted med noget 
levende musik. Her fortoner referantens 
hukommelse sig i røgens dunkle mørke 
og jeg måtte udgå i 5. omgang. Jeg må 
have fået for meget ad libitum. Jeg har 
senere erfaret at der var nogen der gik 
tiden ud og det viser jo at vi har et hold 
med høj moral. 
Nu må vi håbe at vi har gemt nogle 
kræfter til næste sæson, som allerde 
starter d. 13. december til Gløggaften 
i klubben, fordi vi starter træningen 
bagfra, hvilket vil sige at vi starter med 

Veterantoget er kørt i Remisen …
at øve os på 3. halvleg indtil uge 2. Så 
tager vi løbeskoene frem og øver os på 
2. halvleg indtil uge 10. Her snører vi 
støvlerne og øver os i 1. halvleg nemlig 
at spille bolden og så skulle vi være klar 
til turneringsstart. Simpelt, men sandt.
Inden da er jeg sikker på at vi har fun-
det nogle holdledere, tøjvaskere, bold-
pumpere, målscorere og hjørneflag. På 

udtagelseskomiteens vegne vil jeg gerne 
ønske at alle der er i nærheden af vete-
ran-alderen (35 – 50 år) overvejer om 
man ikke skulle tage en sæson til, for 
lige at slutte af med en oprykning. Det 
er da en overvejelse værd, ikk’

På festudvalgets vegne
Il referante

En indspark fra Succes holdlederen ( 
Dobb.) vinder af rækken, ja som nogen 
tidligere har
nævnt, skulle holdet søge nogle større 
udfordringer, men der tager man fejl. Da 
vi evig og
altid starter meget langsomt, så bringer 
vi os altid i en situation, hvor vi skal til 
at tage os
sammen. Så det er som regel de sidste 
10 min. vi afgør kampene i, men det 
kan man jo ikke se 
på stillingen. Holdet består af gamle 
spillere fra begge klubber og her er der 
god selvjustits
for de fleste, og holdningen er som regel 
vi spiller bare for sjov. Men vi kan ikke 
lide at tabe.
Rækken bliver ikke dårligere, tvætimod 
så vi skal nok ikke tage vores kampe for 
givet mere.
Vi har som næsten altid vores retfærdige 
dommer Peter Lybke, til at lede vores 
kampe, og ham
for vi aldrig klager over, ( på nær 
Døvania ) som mente han overså nogle 
frispark, som de
forøvrigt selv havde begået.
Succesholdet består af : Søren Bo Olsen, 
Michael Larsen, Brian Parbst, Benny 
Eriksen,

Brian Nielsen, Frank Rasmussen, Poul 
E. Bech ( gad vide om han ikke blev 
topscorer)
Anders Iversen, Henning Hansen, og 
Kim Olsen ( heldigvis for det meste ) 
kunne han
spille for os. Efter foråret har vi solgt 
John Bonnez, og Sonny Petersen har 
været skadet.
Men vi ligger allerede i forhandlinger 
med deres afløser, Bl.a. har Freddy 
Lillelund været 
henne og høre og vi er bestemt ikke 
afvisende. Til sidst vil jeg på holdets og 
især mine egne vegne
sige Frank Rasmussen en stor tak for 
altid at tage tøjet og sørge for kolde 
sodavand efter
kampene, men ikke mindst at altid og 
have Polle med, og det er jo enestående, 
at Polle
gang på gang, kan få Frank til at køre 
ud til de fleste KI anlæg før han finder 
Ryparken.

Til sidst en rigtig glædelig jul samt et 
lykkebringende nytår.

Med sportslig hilsen
Søren B. Petersen.

Nyt fra Old Boys
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Hvad de færreste ser, er at vores besty-
relse har knoklet med at flytte fra nr. 4 
til nr. 10 på P H Lings Alle. Ud over selv 
at være aktive flyttemænd har de også 
involveret den nærmeste omgangskreds 
i klubben til at bære, skrue, sy og samle. 
Jeg synes det er vigtigt at de får et klap 
på skulderen for at løse den ekstra opga-

ve det har været at flytte. Og pokalerne 
flytter som bekendt ikke sig selv, vel...
Kom og se de nye midlertidige klubloka-
ler i pavillionerne på adressen P H Lings 
Alle 10.

Kim

Klap på skulderen til Bestyrelsen

Østerbro I F´s fodboldskole afholdt i 
skolernes efterårsferie blev desværre 
ikke den store succes, om det skyldes at 
vi var for sent ude med annonceringen 
vides ikke.
Ærgeligt var det at der på førstedagen 
ikke kom en eneste, det blev derfor 
besluttet at vores egne drenge i alderen 
fra 13 – 17 år måtte være med.
Så på dag 2 var der mødt 6 spillere op, 
3 dagen styrtregnede det hvilket bevir-
kede at der ikke kom nogen.
Vi må op på hesten og prøve igen til 
næste år.
Sidst men ikke mindst skal der lyde en 

STOR TAK TIL VORES SPONSOR –

Michaels Rengøring
Erhvervs rengøring
Håndværker rengøring
Tlf.: 2873 0957

Med venlig hilsen
Janus Gjøe og Michael Rommedahl
                                                         
                                   

Østerbro IF' fodboldskole

En af klubbens trofaste støtter fylder 50 i 
november. Bjarne Schacke har levet det 
meste af sit liv i klubben.
 Bjarne begyndte i 1963 som 6-årig på 
4. lilleput som venstre wing under Kaj V. 
Jensen. Som drengespiller hed træneren 
Tommy Lundam en anden de ”gamle” . 
Tommy´s motto var ” chance for at 
score opstår såfremt man rammer målet. 
Det gjorde Bjarne ofte som wing.
Allerede som junior rykkede Bjarne tæt-
tere på målet idet han nu skulle spille 
venstre back. Tiden kaldte på en type 
spillere med ”hår på brystet”. Det fik 
Bjarne hurtigt. 
Bjarne rundede ungdomstiden af med at 
være en frygtet venstre back ingen slap 
forbi uden skrammer.
Som senior startede Bjarne på 2. hol-
det under Mogens Madsen. Uheldigvis 
brækkede Bjarne den ene fod og måtte 
ligge stille et stykke tid.

Da Bjarne genoptog spillet var det som 
målmand med Johnny Horn som træner. 
Han måtte have spottet talentet, idet 
Bjarne opnåede 48 kampe som 1. holds
målmand.  Her sluttede den aktive kar-
riere da Bjarne brækkede 
den anden fod. Bagefter kunne Bjarne 
ikke sparke langt ud mere og  begyndte 
derfor som træner. Kærligheden
til spillet blev bevaret.
Bjarne har trænet både 3 og 4. holdet; 
men er nu endt som en højtråbende 
leder på 2. holdet.
Bjarne er ikke den type der gemmer 
på tingene. De siges ligeud på godt 
Københavnsk. Mange er de spiller, der 
har smagt af Bjarne skarpe tunge hvis de 
ikke har ydet en ordentlig indsats.
Bestyrelsen ønsker en god kammerat 
tillykke og håber du fortsætter de næste 
50 år.

Redaktionen

50 år og ”still going strong”

Turneringsvindere i 2007
Følgende hold er blevet vindere i årets løb:

7-mands Old Boys i foråret
U-14 drenge i foråret
U-18 drenge i foråret
7-kvinder i efteråret
7-mands Old Boys i efteråret

Bestyrelsen ønsker spillere, trænere og 
ledere
tillykke med 1. pladsen.
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Sportigan
Sports Partner
Vesterbrogade 54
3324 2700

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

JAKO Sportsbeklædning

Jokab Safety
Rugmarken 15 
3520  Farum                      
   
                

FA Sport 
Vigerslev Alle 124 
2500  Valby 
3646 2210

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

RYVANG SUPPORT

1. holdets sponsorer 2007 - 2008

Støt sponsorerne
 - de støtter os !

Glimt fra "nedrivningsfesten"

Kim sidder udenfor sammen med en assistent og venter …

Henrik er i gang ved grillen

Lige for at minde om, at vi er en klub med traditioner: 
Her er f.eks. så mange 1. holds kampe på ét billede, at man tror det er løgn!



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: mullepoulsen@privat.dk    

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

KLUBADMINISTRATION 2007
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SENIORAFDELINGEN 2007
Senior 1: Freddy Lillelund 
privat: 3961 2141, Mobil: 2076 9084 
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: mullepoulsen@privat.dk   

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

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

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

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

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

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: Steen Wiliam Petersen 
privat: 3879 6398, mobil: 2943 1988
Dybendalsvej 62, 1. tv. 2720 Vanløse
e-mail: fpt-pr207@mil.dk    

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

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

Formand: Linda Sørensen 
privat: 3539 1929, mobil: 2484 0488 
Solitudevej 1, 3.th. 2200 Købehavn N 
e-mail: lsr@pfa.dk 
   
Næstformand: Frank Kristoffersen 
privat: 3630 6982  
Helge Rodes Alle 14, 2000 Fredriksberg
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: helist@tiscali.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  
Skotterupgade 13, 2200 København N 
e-mail: fsk.hansen@webspeed.dk   

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

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

ØSTERBRO IF`S  BESTYRELSE  2007
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  2007 / 08
U5, U6 (poder): Kim sindahl  
mobil: 2876 4577
Gåsebæksvej 16, st.th. 2500 Valby  
e-mail: kim.sindahl@gmail.com       

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

Kasper Andersen      

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

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

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

Karina Baunsgaard   mobil: 2380 7276   
e-mail: karina.baunsgaard@
daimlerchrysler.com      

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

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

U13, U14 (drenge): Nis Petersen
privat: 3585 473. 
Ægirsgade 25, st. th. 2200 københavn N  
e-mail: petersen_nis@hotmail.com

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

U15, U16 (Junior):      

U17, U18 (ynglinge): Hans Overdahl  
privat: 3918 503. Emdrup Huse 5, 
st.  2100 København Ø  
e-mail: hans_christiansen@jubii.dk     

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 2007
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 Hovedgade 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:
Lotte Witt
privat: 3297 0572, mobil: 3033 0145
Saltholmsvej 2, 1.tv. 2300 København S
e-mail: jelo@webspeed.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

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

Foreningens e-mail adresse:
Foraeldreforeningen@ofir.dk


