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December …

Så kom efterår og vinter.  
Sommersæsonen er slut og vi starter 
indendørs- og vinter træning
Året går på hæld og det er snart jul. 
Og månederne op til jul er i Østerbro IF, 
som så mange andre steder, traditioner-
nes tid.
Som det har været tradition i mange år 
arrangere vores Old Boys forening Willy 
Larsen Cup, og i år afholdes for 16 gang 
- denne interne turnering, hvor alle hold 
spiller kun for sjov og vi kårer året vinder 
under en hyggelig frokost.
I løbet af både november og december 
holder alle klubbens hold, ungdomshold 
såvel som seniorhold, afslutningsarran-
gementer, hvor der uddeles skulderklap 
til spillere og ledere. For mange af ung-
domsholdene er det en aften hvor foræl-
drene deltager og således får mulighed for 
at lære klubben og hinanden at kende.

I december er, som mange allerede har 
erfaret, klubbens traditionelle julegløgg 
aften. Igen er det én af klubbens støt-
teforeninger, Old Boys foreningen - der 
arrangerer og sponsorerer. 

Udover at       servere gløgg og æbleski-
ver, vil der i løbet af aftenen, traditionen 
tro - blive afholdt lotteri. 
Sidst men ikke mindst har Forældre-
foreningen, endnu en af klubbens støtte-
foreninger, for vane at uddele godtepo-
ser og julehilsner til alle vores ungdoms-
spillere i Svanemøllehallen på den sidste 
træningsaften inden jul. Og mon ikke 
også det vil ske igen i år …
Så selvom vi er kommet ind i den mørke 
tid er der stadig lyspunkter i hverdagene.

Og de foregår alle sammen i din fod-
boldklub.

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.

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår!



En stille bøn fra bestyrelsen

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

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

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

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

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

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

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

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

Bestyrelsen siger på forhånd tak for din indsats.
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Efter nedrykning fra danmarksserien 
plejer der at skulle tre ekstremt dårlige 
halvsæsoner til for at rykke ned til serie 
1. Vi har sat ny klubrekord – og klaret 
det på en enkelt. Det har bragt os på det 
laveste niveau, vi har haft og svarende 
til hvor klubben startede, dengang da 
ØB og Ryvang FC fusionerede og blev 
til Østerbro IF.
Traditionelt er det vanskeligt at være 
nedrykker, når man ligger i hjertet af 
København, nær masser af klubber på 
omtrent samme niveau. Det viste sig 
da også hurtigt, at vi mistede mange 
spillere. Så mange, at vi i forhold til 
danmarksserieholdet fra sidste sæson, 
kun har haft Nick Andersen og Mads 
Marschall tilbage i det forgangne efterår. 
Heldigvis fik vi en del tilgang i som-
mer, idet Kenneth Isaksen kom retur fra 
Lyngby, Kasper Munk Jensen og Allan 
Kristoffersen kom til fra Århus Fremad, 
og Rene Alvagaard og Dennis Cartilli 
flyttede til København fra Slagelse. 
Desuden er der blevet plads på holdet 
til en stor del af den gruppe spillere, der 
de seneste par år har haft succes på 2. 
holdet, som først på overbevisende vis 
rykkede op fra serie 2 og siden konso-
liderede sig i serie 1. Og endelig til en 
gruppe helt unge spillere – vores sidst 
kuld ”ynglinge” af ”egen avl”.
Efterårssæsonen har været noget 
speciel, idet DBU´s ophævelse af 
Kvalifikationsrækken betød, at vi har 
spillet i femholdspuljer i to omgange. 
I begge tilfælde skulle der en første- 
eller andenplads til for at ”overleve” 
Københavnsserien. Vi kom godt fra start 
i den første pulje, hvor vi med tre sejre 
og en uafgjort i de første tre kampe så 

ud til hurtigt at have klaret skærene. 
Herefter fik vi en øretæve af B.93. I de 
næste tre kampe, kunne vi have afgjort 
det til vores fordel. Men først tabte vi to 
gange 1-2 til HB og B.93 efter i begge 
tilfælde at have været foran 1-0 ved 
pausen. I den første får HB endda smidt 
en mand ud med få minutter tilbage.    I 
en kontra lobber Christian Mikkelsen 
efterfølgende bolden over målmanden, 
men blot for at se den ramme overligge-
ren og lægge sig på målstregen, så mål-
manden kunne samle den op.  I deres 
næste angreb, får Anders Nielsen ikke 
sparket bolden ud til indkast, hvorefter 
en af deres spillere dribler hele vejen på 
tværs af feltet, inden han sparker bolden 
i mål. Surt show! I den sidste kamp mod 
AB70 skulle vi vinde med mindst to mål 
samtidig med at B.93 skulle vinde over 
HB. Vi vandt med fire, men desværre 
spillede de to andre hold uafgjort, hvil-
ket betød, at de begge dermed undgik 
nedrykning.
I andet nedrykningsspil skulle vi blot 
spille fire kampe – mod Fremad Valby, 
Sundby, VLI og FB. Vores selvtillid havde 
uden tvivl lidt et knæk, og da vi tabte til 
et glimrende Fremad Valby-hold, så det 
sort ud. Den efterfølgende kamp mod 
Sundby var en katastrofe. En arbejdssejr 
over VLI gav nyt håb, men den krævede 
firemålssejr i den sidste kamp mod FB 
udeblev efter en i øvrigt heroisk indsats.
I alt blev det til 5 sejre, 1 uafgjort og 6 
nederlag. Under normale omstændighe-
der berettiger det til en plads midt i en 
række. Det kan vi imidlertid ikke bruge 
til noget. Vi kendte betingelserne og må 
erkende, at vi ikke kendte vores besø-
gelsestid.

1. senior 

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

Nu må vi bruge vinteren til af få samlet 
stumperne, og få analyseret os frem til, 
hvordan vi igen får skabt et vinderhold. 
En stor, men yderst spændende udfor-
dring.
Vi har netop haft afslutningsfest – en 
fest, hvor spillerne viste stor opbakning 
til holdet med stort fremmøde og god 
stemning. Det er vist første gang i ØIF´s 
historie, at en seniorafslutning har sam-
let mere end 50 deltagere. Ved lejlighe-
den blev årets spillere kåret:
”Årets spiller 2008” blev Nick Andersen, 
som har spillet på holdet i efterhånden 
mange år.   Nick har uden tvivl haft 
potentiale til mere end danmarksserien, 
hvis ikke hans arbejde som Falckredder 
altid har givet ham problemer med 
regelmæssig træning. Nick har spillet 
bedre sæsoner end han har gjort i år, 
men aldrig har hans betydning på hol-
det været større. 
”Årets fighter 2008” blev Anders 
Jensen, som sidste år spillede på 2.hol-
det. Anders kommer oprindelig fra 
Holstebro, hvor han har spillet i sin tid 
som ungdomsspiller, inden han kom 
til København, hvor han først spillede 
en halvsæson i VLI, inden har skiftede 
til Østerbro. Anders er blandt de spil-
lere, der har størst fremmøde, og han 
arbejder altid seriøst til såvel træning og 
kamp.

”Årets fremgang 2008” blev Christian 
Mikkelsen, som ligeledes spillede på 2. 
holdet sidste år. Christian kommer fra 
Viking på Bornholm, men har spillet i 
klubben de sidste 4 år. Christian har i 
år ikke bare udviklet sig til at være 1. 
holdsspiller, men også til at være en 
overordentlig vigtig spiller at kunne 
spille bolden op til.
Endelig valgte spillerne ”Spillernes 
mand 2008”. Valgt blev ganske overbe-
visende den nytilkomne Kasper Munk 
Jensen. ”Munken” har stor betydning for 
holdet – såvel på som uden for banen. 
Jeg håber meget, at vi her i vinterpausen 
kan få lagt strategier, så vi fremover kan 
få skabt en kultur i klubben og på hol-
det, så vi ikke er så afhængige af til- og 
afgang, og kan holde på spillere som 
”Munken” og de andre nye, simpelthen 
fordi klubben og holdet er stedet, hvor 
man trives, hvor man arbejder seriøst og 
hvor man udvikles. 

Godt nytår til alle, og en særlig tak til 
støtten fra vores få men trofaste tilskuere.

Freddy Lillelund
Træner

Fra Redaktionen
Medlemsbladet indeholder denne gang 
flere sider end tidligere, hvilket vidner 
om skrivelyst. Dette har redaktionen tid-
ligere efterlyst.
Redaktionen lægger vægt på, at vi får 
informeret medlemmerne om klubbens 

daglige liv. Vi har derfor udarbejdet en 
oversigt om træningstider og -steder.
Der er ligeledes mange oplysninger på 
klubbens hjemmeside. God læselyst.

Redaktionen



Det har været en noget blandet ople-
velse at følge 1.holdet i efterårets kampe 
i Københavnsserien.

Først ti kampe i en seksholds-række, 
hvor kun de to bedste undgik nedryk-
ningsspil, og derefter fire kampe i en 
nedrykningsrække, hvor kun de to bed-
ste undgik nedrykning. Og som bekendt 
undgik Østerbro IF ikke nedrykningen til 
serie 1. Fra danmarksserien i juni 2008 
til serie 1 i november 2008 – det er da 
noget af en rekord!

Det var faktisk kun et enkelt mål i én af 
tre kampe, som skilte vennerne fra H.B. 
og Østerbro IF i at undgå nedryknings-
spillet og i stedet komme til at spille om 
Københavnsserie-mesterskabet – men 
det mål manglede Østerbro altså, og 
så blev H.B. Københavnsserie-mester 
og Østerbro rykke ud. Men ret skal 
være ret – det havde været ufortjent 
hvis Østerbro havde taget pladsen om 
Københavnsserie-mesterskabet fra H.B. 
B.93 og H.B. var klart bedre en Østerbro 
i den indledende runde, og efter kampe-
ne i nedrykningsspillet må man desværre 
også sige, at det havde været ufortjent 
hvis Østerbro havde klaret skærene i den 
sidste kamp på bekostning af Fremad 
Valby, som helt fortjent vandt det indbyr-
des opgør.

Set udefra har efteråret været præget af 
en nedadgående tendens, men her bliver 
man måske lidt snydt af, at Østerbro var 
ubesejret i efterårets første fire kampe, 
med sikre sejre over AB70 og Dragør (2 
gange) og uafgjort mod H.B. (pivende 
ufortjent – H.B. smed sejren væk!). Men 

efter disse fire kampe blev det så kun 
til to yderligere sejre i de resterende ti 
kampe og det var ikke nok til at undgå 
nedrykningen.

Tilskuermæssigt har efteråret været om 
muligt endnu mere beskedent end tilfæl-
det var i foråret i Danmarks-
serien. På udebane har vi været to/tre 
stykker, men der er jo også frygtelig langt 
til Kløvermarken og Frederiksberg! På 
hjemmebane har der også manglet støtte 
til Østerbro – se blot på hvor mange 
H.B.ere i forhold til Østerbro´ere der var 
på Klosterhaven til de indbyrdes opgør. 
Østerbro har ikke de sidste halvtreds år 
haft noget stort hjemmebanepublikum, 
men da jeg selv i tresserne spillede på 
1.holdet i Københavnsserien var der dog 
sædvanligvis mindst et halvt hundrede 
(betalende) Ø.B.-støtter.

Man kan jo vælge at se positivt på ned-
rykningen, derhen at en nedrykning 
sædvanligvis medfører et fald i tilskuer-
interessen – det undgår Østerbro jo altså 
(hvis Jørgen og jeg stadig kommer).

Til holdets præstation i øvrigt blot dette: 
Det er ikke nogen skam at rykke ned, 
hvis man ikke er gode nok til at blive 
i rækken, og holdet var ganske enkelt 
ikke godt nok til Københavns-serien. Jeg 
ved godt, at man kan rykke tilbage til 
Københavns-serien allerede efter foråret 
2009, men jeg må sige, at det hold som 
sluttede efteråret 2008 efter min opfattel-
se helt enkelt ikke er godt nok til at blive 
tophold i serie 1. Det skulle kun glæde 
mig hvis jeg tager fejl, men omvendt er 
det ikke nødvendigvis nogen katastrofe 
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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

En blandet fornøjelse

A

Orientering til 
medlemmerne/trænerne/lederne:

Arbejdsdag i klubben lørdag d. 10. januar 2009 kl. 09.00
Efter oprydningen giver klubben Nytårsfrokost

Bestyrelsesmøde torsdag d. 29. januar 2009

Generalforsamling i Old Boys d. 23. februar 2009

Generalforsamling i Forældreforeningen d. 25. februar 2009

Generalforsamling i Østerbro Idræts-Forening d. 11. marts 2009
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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.

at spille i serie 1 i nogle år – det har 
både Ø.B. og Ryvang prøvet tidligere.

Jeg tror man skal tage udgangspunkt i 
det mere klubmæssige og lægge vægt på 
at have en flok spillere, som måske ikke 
er så gode, men som til gengæld bliver 
i klubben – det var det vi i gamle dage 
kaldte klubånd!

Det er jo ikke nogen hemmelighed, at 
Østerbro efterhånden har et helt divisi-
onshold løbende i andre klubber.

Jeg ved godt, at der i dage spilles for 
(små)penge i stort set alle klubber. Jeg 
kan til nød forstå, og acceptere, at en 
spiller skifter, hvis han kan få en kon-
trakt, men jeg synes at man i Østerbro 
skal prøve at komme tilbage til de gamle 
(amatør)dyder – for i Østerbro er og bli-
ver vi amatører!!

Hans-Otto

Trænere søges til ungdomsafdelingen

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

Som træner får du først og fremmest en masse oplevelser med børn som bræn-
der 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 se klubbens hjemmeside på www.osterbro-if.dk

Indkaldelse til ordinær generalforsamling: 
Forældreforeningen Østerbro Idræts-forening

Onsdag den 25. februar 2009 kl. 19.00 / P.H. Lings Alle 10, 2100 Ø.

 Dagsorden i henhold til vedtægterne:

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

 Eventuelle forslag til punkt 5 skal være bestyrelsen i hænde 
 senest 14 dage før generalforamlingen

Vel mødt! Bestyrelsen
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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!

2. Senior
Sæsonen 2008 vil blive husket som den 
mest forvirende og omtumlet fodbold-
sæson i  min tid som fodboldtræner. 
Den startede med et træningssamarbejde 
mellem 2 og 3 holdet, hvor vi skulle inte-
grerer vores oprykkede ynglinge og hvor  
Kim Bager, Gert Jedig og jeg skulle  for-
dele opgaverne mellem os. Opgaven var 
meget vanskelig idet vi ofte kun havde en 
1/4 bane at træne på , med et fremmøde 
på ca. 20 spillere v har det vanskeligt.. Vi 
kom dog nogenlunde igennem de ca. 2 
mdr. vi var i Ryparken
Da vi kom på fælleden troede jeg at vi 
skulle have det optimale udbytte af at vi 
var 2 trænere til 2 holdet, men midt i april 
meddelte Kim mig, at han selv ville stå 
for træningen af 2 holdet.Ingen forklaring 
på hvorfor eller hvad årsagen var. Selv da 
han tog på 1 uges ferie i maj bad han mig 
ikke om at træne 2 holdet, men bad en 
spiller fra truppen om at lede træningen 
,det virkede temmelig mærkeligt, men det 
kan jo være at jeg eller klubben på et tids-
punkt får en forklaring derpå.
 
Derefter trænede jeg i en periode 3 hol-
det, idet båd Gert Jedig og Khralid ikke 
altid kunne møde frem til træning. Efter 
ca. 1 mdr. blev jeg assistent for Freddy 
omkring 1 holdet og dette til stor glæde 
for 1 holdsspillerne , Freddy og mig.
 
Inden sommerpausen skete der det , at 
ØIF`s bestyrelse og Kim Bager blev enig 
om at stoppe samarbejdet. Da klubben 
derefter hendvendte sig til mig og spurgte 
om jeg ville hjælpe dem i denne situation, 
sagde jeg, efter en betænkningstid på 14 
dage og med spillernes opbakning sagde 
jeg ja til opgaven. Jeg vil her meget kraftigt 

understrege, at jeg ikke på noget tidspun-
ket har ønsket eller gået efter dette job 
men har hjulpet klubben.
 
Jeg viste på forhånd at opgaven var meget 
vanskelig, idet 1 holdet rykkede ud af 
Danmarksserien, flere af 1 holdsspillerne 
ville forlade klubben p.g.a. nedrykningen 
og at flere spillerne fra 2 holdet nu ville 
blive rykket op på 1 holet og at tilgangen 
til 2 holdet skulle komme fra 3 holdet i 
serie 5 + de oprykkede  ynglinge. 
 
For at spillerne til 1 og 2 holdet skulle 
have en chance for at vise 1 holdstræ-
neren at de skulle i 1 holdstruppen, fik 
ca. 45 spillere besked om at møde til 
træning. Efter ca. 3 ugers træning blev der 
sat navne på de spillere som skulle i de 
nænte trupper, herefter kunne vi starte på 
vores opgaver.
 
I starten sytes jeg at der var en god gejst 
og fornuftigt fremmøde til både træning og 
kamp, vores første 5 kampe tabte vi dog, 
det skyldes dels personlige fejl men mest 
fordi vi ikke var i den fornødne træning 
samt ordentlig sammenspillet, jeg syntes 
dog at spillerne gjorde hvad de kunne og 
i perioder spillede vi lige op med vore 
modstander. Det blev dog bedre og bedre 
og efterårets første sejr kom mod Union 
hvor vi vandt 2-1 og hvor Ishan scorede 
til 2-1 i dommerens overtid, stor glæde 
efter kampen.I den næste kamp mødte 
vi FB hvor vi efter igen at have været 
bagud 1-0 sejrede med 1-2  igen efter 
en god slutning på kampen, stor glæde 
igen. Den næste kamp mødte vi et godt 
KB hold, vi spillede en meget flot kamp 
den bedste kamp i min tid, men vi havde 
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Vi startede foråret med at have en stor 
del nye spillere med og første kamp slut-
tede med et forsmædeligt 7 – 0 neder-
lag, uden at være i nærheden af en 
målchance, selv vi havde bolden meget. 
Og træneren forudså en meget, meget 
laaaaaaaang sæson, hvis det var billedet 
på den just startede sæson.
 - men det var forårets eneste nederlag!
Og kampen mod FB i Fælledparken står 
for mig som den bedste kamp i sæso-
nen!

Efteråret blev indledt med et afbud fra 
modstanderen og så var vi lis´som i 
gang.
Kampene blev ikke domineret så kraftigt 
som i foråret men vi havde også afgivet 
det meste af vores midtbane + en angri-
ber + en back, opad til 2´eren, som til-
sammen havde scoret 39 mål, men fordi 
vi var vant til at vinde kampene, troede 
vi på at de berømte marginaler nok 
skulle være på vores side hvis vi bare 
fortsatte med at knokle løs. Oprykningen 
blev lige en kende for spændende da vi 
i næstsidste kamp tabte 2 – 1 til rækkens 
”bundprop” og med et nederlag i sidste 
kamp kunne vi slutte 3´er og det ville 
ikke være særlig godt, når vi nu havde 
ført rækken siden 3. spillerunde.

Sæsonens sidste kamp mod KB, var 
en ægte sæson-finale ( nr. 1 vs. nr. 2), 
startede med at vi efter 20 min. spil 
havde været over midterlinjen 2 gange 
og vores angribere stod 15 meter inde 
på egen banehalvdel  (den var lige ude 
at røre ved dugen et par gange), men 
med en rigtig mandfolke-præstation blev 
presset stået igennem og et par befri-
ende mål gjorde at vi vandt 2 – 0 og for 
første gang i sæsonen holdt nullet. 

GODT GÅET, DRENGE!

Årets pokaler:

”Årets udvikling” – størst fremgang
Adam Gade Ellesøe
”Årets talent” . . . . .Nicolas Lisewsky
”Årets spiller” . . . . . . . .Finn Petersen
”Årets topscorer (14 mål) . . . . Khalid 
Sehested

Og et stort til lykke til vores Serie 6 
hold, der også rykkede op.

Tak for en god sæson.
Khalid & Gert

3. holdet: VI VANDT RÆKKEN!!!!!
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ikke maginalerne på vor side og tabte 
efter en flot indsats 2-1 det havde ikke 
været ufortjent om vi havde fået endnu 
en sejr, men sådan skulle det ikke være 
og spillerne og jeg var meget skuffet efter 
kampen.Her troede jeg at filmen knæk-
kede idet fremmødet til træning dalede 
og jeg kunne mærke at gejsten dalede. 
Men spillerne overraskede mig idet den 
næste kamp mod FB blev vundet med 
5-4 efter en rigtig publikumskamp , hvor 
vi førte 5-2 til der manglede ca. 10 min. 
og hvor dommeren pludselig begyndte at 
spille med de gule og røde kort og på et 
tidspunke spillede vi 9 mod 11 men resul-
tatet holdt kampen ud.Den sidste kamp 
mod Kastrup vil jeg helst glemme, det var 
en meget kedelig afslutning på sæsonen 
2008 og som spillerne ikke kunne være 
bekendt både overfor sig selv, klubbe eller 
de ledere som var med ,stor skuffelse og 
en udmydelse som jeg sent vil glemme 
det var meget skidt.
 

Sluttelig vil jeg til de unge mennesker som 
rykkede op i 2008 sige at I har gjort det 
over min forventning og jeg håber I fort-
sætter jeres udvikling møde til træning  og 
passe jereg ting og gøre dem 100% så er 
jeg sikker på at endnu flere af jer er kom-
mende 1 holdsspiller, flere har allerede 
været oppe og spille på 1 holdet.så fortsæt 
drenge det ser rigtigt fornuftgt ud.
 
Til slut vil jeg ønske alle i klubben en 
rigtig god jul og et godt nytår og håbe 
at vort 1 hold til sommer rykker op i 
Københavnsserien og et stort tillykke til 
vort serie 6 og serie 5 med oprykningen 
og at alle de andre hold i klubben vil få 
nogle gode sportelige resultater i sæsonen 
2009 og til allersidst håber jeg at vi alle 
vil bakke op om vor bestyrelse, som laver 
et stort og betydningsfyldt arbejde for vor 
klub.

Med sportslig hilsen
 Hans Overdahl

OBS! 

Deadline til næste klubblad:

26. marts 2009

Men i futsal kan vi. Man skulle måske kalde os en "futsal" klub …



Klub K V U T P Klub K V U T P Klub K V U T P Klub K V U T P
1. B.93 8 5 2 1 27 - 13 17 1. Bk. Fremad Amager 22 16 3 3 70 - 24 51 1. DASAC 20 15 1 4 81 - 42 46 1. Østerbro IF 17 14 0 3 68 - 30 42
2. HB 8 4 2 2 18 - 16 14 2. KB 22 14 7 1 60 - 26 49 2. Club Wowern 20 14 3 3 79 - 36 45 2. KB 17 12 2 3 47 - 26 38
3. Østerbro IF 8 4 1 3 19 - 15 13 3. Vanløse IF 22 13 3 6 64 - 31 42 3. Bk. Stefan 20 13 3 4 73 - 34 42 3. FB 17 12 1 4 68 - 43 37
4. Dragør Bk. 8 3 0 5 16 - 16 9 4. GVI 22 12 4 6 47 - 25 40 4. Pioneren 20 11 3 6 69 - 44 36 4. GVI 17 9 1 7 57 - 47 28
5. AB 70 8 1 1 6 10 - 30 4 5. B.1903 22 11 4 7 49 - 41 37 5. Jægersborg Bk. 20 10 3 7 52 - 46 33 5. Tårnby FF 17 8 1 8 60 - 52 25

6. Kastrup Bk. 22 10 3 9 43 - 35 33 6. Bk. Heimdal 20 7 3 10 39 - 60 24 6. Vanløse IF 17 7 1 9 58 - 57 22

Klub K V U T P 7. HIK 22 8 3 11 49 - 46 27 7. Bk. Hekla 20 7 2 11 45 - 63 23 7. ØKF 17 7 1 9 47 - 40 22

1. FB 4 4 0 0 12 - 5 12 8. FB 22 8 2 12 31 - 54 26 8. Vigerslev Bk. 20 6 3 11 40 - 59 21 8. FC Culpa 17 5 2 10 37 - 53 17
2. Bk. Fremad Valby 4 2 0 2 11 - 10 6 9. Jægersborg Bk. 22 6 3 13 43 - 59 21 9. Valby Bk. 20 6 1 13 51 - 79 19 9. Bk. Fremad Amager 17 1 1 15 26 - 79 4
3. VLI 4 2 0 2 8 - 7 6 10. VLI 22 5 6 11 34 - 58 21 10. Østerbro IF 20 5 1 14 39 - 83 16 10. Vigerslev Bk. 9 1 0 8 9 - 50 3
4. Østerbro IF 4 1 0 3 5 - 9 3 11. Bk. Union 22 4 3 15 29 - 79 15 11. Bk. Skjold 20 3 3 14 55 - 77 12
5. Sundby Bk. 4 1 0 3 9 - 14 3 12. Østerbro IF 22 3 3 16 29 - 70 12

Klub K V U T P Klub K V U T P Klub K V U T P Klub K V U T P

1. Firkantens Bk. 16 # 2 4 64 - 38 32 1. B.93 3 10 8 1 1 66 - 22 25 1. Bk. Fremad Valby 3 10 8 0 2 61 - 28 24 1. Bk. Volvox 9 7 2 0 28 - 10 23
2. Bk. Fremad Valby 16 8 3 5 66 - 36 27 2. Østerbro IF 2 10 7 2 1 39 - 18 23 2. Østerbro IF 3 10 7 2 1 64 - 26 23 2. BK Hattrick 04 9 6 1 2 29 - 12 19
3. Østerbro IF 10 9 0 1 40 - 11 27 3. Bk. Skjold 2 10 6 2 2 55 - 21 20 3. Bk. Vestia 10 3 3 4 35 - 51 12 3. Sundby Bk. 9 6 1 2 23 - 14 19
4. Vanløse IF 16 8 3 5 43 - 38 27 4. B.93 4 10 2 2 6 28 - 49 8 4. KB 10 4 0 6 41 - 60 12 4. Husum Bk 9 5 3 1 15 - 9 18
5. HB 16 8 2 6 45 - 41 26 5. Bk. Fremad Valby 10 1 2 7 26 - 53 5 5. Bk. Rødovre 10 2 2 6 27 - 52 8 5. Østerbro IF 9 4 2 3 14 - 16 14
6. B.93 16 7 3 6 48 - 37 24 6. Østerbro IF 10 1 1 8 14 - 65 4 6. FC Damsø 10 1 3 6 24 - 35 6 6. CIK 9 3 2 4 18 - 14 11

7. Bk. Stefan 16 7 0 9 40 - 67 21 7. Dragør Bk. 9 3 1 5 24 - 20 10
8. Tårnby FF 10 5 0 5 32 - 32 15 8. Bk. Hekla 9 2 1 6 12 - 22 7
9. Skovshoved IF 10 3 1 6 30 - 29 10 9. Sønderbro Fight 9 1 1 7 11 - 26 4

10. Valby Bk. 10 1 0 9 9 - 45 3 10. B.1960 9 0 2 7 7 - 38 2

Klub K V U T P Klub K V U T P Klub K V U T P
1. Vanløse 8 7 0 1 51 - 20 21 1. B.1908 22 16 3 3 75 - 33 51 1. KB 10 10 0 0 33 - 4 30
2. Østerbro IF 8 7 0 1 51 - 35 21 2. AB 70 22 14 1 7 92 - 48 43 2. Østerbro IF 10 4 2 4 16 - 19 14
3. Sundby 8 6 0 2 43 - 23 18 3. KFB 22 10 7 5 55 - 31 37 3. Skovshoved/HIK 10 4 0 6 23 - 22 12
4. B.1908 8 4 0 4 31 - 41 12 4. B.1903 22 10 6 6 55 - 35 36 4. AB 10 4 0 6 19 - 20 12
5. Prespa 8 3 0 5 44 - 45 9 5. Bk. Fix 22 11 3 8 47 - 37 36 5. Tårnby 10 3 1 6 11 - 25 10
6. Gentofte Fk. 8 3 0 5 20 - 26 9 6. Bk. Union 22 9 6 7 49 - 50 33 6. B.93/B.1903 10 2 3 5 12 - 24 9

7. B 1903 8 3 0 5 18 - 30 9 7. Brønshøj Bk. 22 9 6 7 54 - 56 33
8. B 1960 8 2 0 6 17 - 31 6 8. HIK 22 9 5 8 53 - 47 32
9. Firkanten 8 1 0 7 16 - 40 3 9. Østerbro IF 22 7 5 10 49 - 51 26

10. KFUM 22 7 3 12 48 - 83 24
11. Bk. Hekla 22 4 5 13 40 - 76 17
12. Skovshoved IF 22 1 0 21 24 - 94 3

7M OB M E
Score

VET2
Score

Grand Old Masters
Score

Serie 5, P18/21 (P18)
Score

Score Score

7MH 3 (P159)
Score

7MK 1
Score

KSH E - nedrykning (P1D)

Serie 6, P22 7MH 3 (P158)

Score

Serie 4, P13/16 (P14)
Score

KS Herre Efterår (P1A E)
Score

Serie 1, P3
Score

1716



1918

Indkaldelse til Østerbro Idræts-forenings 
generalforsamling

Onsdag den 11. marts 2009 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) Formand  for  2 år
  b) 3 bestyrelsesmedlemmer  for 2 år
  c)  bestyrelsessuppleanter for 1 år
  d) 2 kritiske revisorer for 1 år
  e) 1 kritisk revisorsuppleant for 1 år

 Punkt 6: Eventuelt.

Bestyrelsen

Oversigt over baner/spillesteder
Alle tider fordeles af bestyrelsen

Vintersæsonen fra 13/10 - 31/3 2008/9
Svanemøllehallen
Tirsdage
16.00 - 17.00: Årgang 94+97+98 Bane 3
17.00 - 18.00 : Årgang 00 Bane 3
18.00 - 19.00 : Årgang 02+03+04+05 Bane 3
19.00 - 20.00 : 1. & 2. holdet Bane 3
20.00 - 21.00 : 1. & 2. holdet Bane 3
16.00 - 17.00: Årgang 94+97+98 Bane 4
17.00 - 18.00 : Årgang 01 Bane 4
18.00 - 19.00 : Årgang 99 Bane 4
19.00 - 20.00 : Piger & 2. & 2. holdet Bane 4
20.00 - 21.00 : Piger & 2. & 2. holdet Bane 4

Kildevældsskolen
Mandage
12.00 - 14.00 :  Ny sal B

Svanemøllens Kaserne
Mandage
20.00 - 23.00 : CFI II
Lørdage
12.00 - 14.00 : CFI I

Vintersæsonen fra 01/10 - 31/3 2008/9
Grusbanen/Østerbro 
Tirsdage: 19.30 - 21.00
Torsdage: 16.30 - 18.00
Fredage: 16.30 - 18.00
Alle tider på Grusbanen er deletimer, dvs. mindst 2 hold pr. tid

Kunststofgræsbanen/Ryvang 
Tirsdage: 19.30 - 21.00
Torsdage: 19.30 - 21.00
Der ansøges enkeltvis på spilletid hos Anita i Ryparken: 
Tlf.: 3920 3880 • e-mail: lessel@kff.kk.dk
Alle tider i Ryparken er deletimermed andre klubber
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Årets Willy Larsen Cup blev atter en 
gang afviklet en weekend i November, 
nærmere bestemt, lørdag d. 1. Og 
denne gang var der virkelig strammet op 
på disciplinen fra deltagernes side, idet 
der før start var tilmeldt 58 personer til 
spisning - og alle havde faktisk betalt på 
forhånd. 
En rigtig flot tilmelding som i år bragte 
os op på 8 hold og udover vores 
faste gæst HB, deltog også Fjeldstrup. 
Fjeldstrup er II holdets venskabsklub fra 
Jylland. Fortsætter udviklingen på den 
måde, skal vi måske snart skifte navn til 
’Danish Open’.
Da der tidligere har været en del uret-
færdig kritik, omkring tildelingen af 
handicapmål, tog turneringsledelsen i 
år den svære beslutning at outsource 
denne del. Det blev så overladt til II 
holdet.  Vi bedømte II holdet til at have 
de bedste forudsætninger, idet de kendte 
alle deltagerne, på forhånd. Lad os starte 
med at konstatere at II holdet blev en 
suveræn vinder af turneringen - og det 
var de nok også blevet uden at stå for 

tildelingen af handicap. Nummer 2 blev 
III holdet, som lige manglede det sid-
ste held for at ende øverst på skamlen. 
Suveræn nummer sidst, blev debutanten 
Fjeldstrup, som trods en ufattelig figh-
tervilje, kun formåede at score 3 mål i 
syv kampe. Det ene endda et selvmål. 
Måske var turen til hovedstaden allige-
vel for stor en oplevelse for dem, - bla. 
tog det så meget på en af deltagerne, at 
han lå direkte på den våde jord og sov, 
under turneringen. Kun iført T-shirt og 
korte bukser. 
Men alt i alt en meget vellykket sportslig 
afvikling. Det eneste man måske savner, 
er de tekniske finesser som der trods alt 
blev disket op med, dengang turnerings-
lederen selv deltog. Men sådan kan vi jo 
blive ved.
Til sidst et stort tillykke med sejren til II 
holdet – som udover æren og at få lov 
at optræde på pokalen (side om side 
med mange andre store spillere), også 
kastede en vinder trøje af sig. En flot 
trøje påtrykt ’Vinder Willy Larsen Cup 
2008’. Denne trøje skal bæres næste år, 
ellers falder der dummebøder af.
Efter turneringen var der spisning i 
klubhuset, som i dagens anledning var 
blevet ommøbleret, for at gøre plads til 
de mange deltagere. Alt forløb i god ro 
og orden, ligesom den obligatoriske bil-
lardturnering. 
Det var først efter midnat, at de sidste 
blev smidt ud og vi kunne alle se tilbage 
på en vellykket dag.

Med sportslig hilsen
Turneringsleder
Steffen Søberg

Willy Larsen Cup

Der trylles og dribles

En repræsentant fra 2. senior - i den flotte trøje - hæver pokalen

De stolte vindere af billardmesterskabet



Hej vovemodige, vraltende Veteraner

Som optakt til sæsonen 2009 havde 
logoføreren på Veterantoget indkaldt til 
skurmøde for ligesom at evaluere den 
netop afsluttede sæson. 
Der var bred enighed om at vi havde 
haft en glimrende sæson, med stor 
opbakning til kampene, specielt i for-
året, og den afsluttende fest efter sidste 
kamp som et godt punktum. Og med 
efterårets sidste kampe i frisk erin-
dring blev de forskellige vinkler på 
Veterantoget vendt. 
Hvordan samler vi hold uden at slide 
endnu en holdleder op? Hvor og hvor-
når skal vi spille vores hjemmekampe? 
Hvem skal vaske tøj? Hvem skal melde 
afbud til modstanderen hvis vi ikke kan 
stille op? Hvornår er sidste frist for til-
melding til kamp? Hvem skal sørge for 
drikkevarer til 3. halvleg? Hvem skal 
sørge for dommer? Hvem skal arrangere 
festlige arrangementer? 
Ja, der er sikkert endnu flere ubesvarede 
spørgsmål ude i vintermørket, som træn-
ger sig på henimod opstarten af den nye 
sæson. Og der var da også flere gode 
kreative ideer som så dagens lys. F eks 
den med at spille vores kampe i Club 

Danmark hallen, når sæsonen går på 
hæld, 2 holdledere pr. halvsæson, tage 
vores delebørn med til kampene for at 
undgå afbud, tilmelding skal foregå via 
FindDato.dk med ja-måske-nej valg. 
Flere ideer, som kan bruges til at holde 
Veterantoget kørende, efterlyses fortsat.
Det blev dog besluttet at fortsætte med 
den torsdagstræning, som blev startet 
torsdag d. 13. november, mellem 17 og 
18.00 på grusbanen i Fælledparken, ind-
til Gløggaften torsdag d. 18. december. 
Det blev også besluttet at vi starter med 
et opstartsmøde til februar, evt. lørdag d. 
21. eller 28. februar og kører så på der-
fra. Nærmere info vil, forhåbentlig, tilgå 
dig senere. 
Lige nu skal du dog først tage stilling til 
om du vil købe sæsonbillet til Veterantoget 
i 2009.
Det gør du ved at melde dig til inden 1. 
december, og dermed tilkende giver du 
samtidig at du vil gøre alt for at bakke 
op omkring Veterantogets aktiviteter.
 

Med optimistisk hilsen
Kim

Old Boys Holdet
7 Mands Old Boys holdet, som sidste 
år vandt Mesterrækken foran Vanløse, 
måtte i år tage til takke med 2. pladsen 
og overlade 1. pladsen til netop Vanløse 
– dog med samme antal point, men med 
en dårligere målscore. Lidt surt. 7 sejre 
og 1 nederlag blev det til i eftråret.

Veteran Holdet
Veteran holdet som jo i år var nedrykker 
fra den bedste række, sluttede på en  9. 
plads i den nye række med 7 sejre, 5 
uafgjorte og 10 nederlag og forbliver i 
rækken i næste sæson. Holdet var meget 

tæt på at vinde årets Willy Larsen Cup, 
men kiksede i den afgørende kamp.

Grand Old Masters Holdet
Grand Old Master holdet endte i år på 
en flot 2. plads lige efter suveræne K.B 
med 14 point.  4 sejre, 2 uafgjorte og 4 
nederlag skulle der til for at opnå denne 
absolut godkendte placering. Det er det 
første år, at klubben har tilmeldt hold i 
Grand Old Master rækken, hvor alderen 
er 60+, og det bliver spændende at følge 
holdets udvikling.

22 23

Old Boys Afdelingen

En flok vraltende veteraner

Disse spillere - eller mangel på samme - så et ynkeligt veteranhold tabe 2-1 til B 1903
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Med efterårets sidste kampe i erindring, 
kommer jeg lige med en lille smule 
malurt. Med 8 hold meldt til i 5-mands-
turneringen er en 5-mandsbane ikke nok 
til at træne og spille kamp på. Det må 
kunne lykkedes at få rådighed over 2 
stk. 5-mandsbaner til forårets turnerin-
ger, så vi ikke skal bede HB om at låne 
deres banetid. På forhånd tak.

Ellers går godt i ungdomsafdelingen. 
Medlemsskaren vokser støt og roligt. 
Vi har imidlertid måttet stille rekrutte-
ringen i bero, indtil vi går udendørs til 
april, da vi ikke har ubegrænset plads 
indendørs i Svanemøllehallen. 
Til gengæld har vi fået et par timer i en 
gymnastiksal på Svanemølle kaserne, så 
dem der har lyst til at spille om lørdagen 
kan komme til det. 

Ungdomsafdelingen har også fået til-
gang af et par nye trænere, som er ved 
at blive slebet til og som bliver sluppet 
løs lige så snart tiden er moden til det. 
Velkommen til Ecevit, Jimmy, Juste og 
Maler.  

Til foråret er klubben vært for 
DBU’s Mikrofodboldskole og 
Sommerfodboldskole, så husk at være 
klar til at købe billet på posthuset, via 
Billetnet eller telefonisk i februar/marts.

Sidst skal lyde et Tusind tak til alle jer 
der hjælper til i hverdagen og til kamp. 
Uden den skare af stationstrænere og 
holdledere kan Børnefodbolden ikke 
fungere i Østerbro IF.

Med ungdommelig hilsen
Kim

 Jeg har det rigtigt godt med at træne 
alle drengene, det er nogle super gode 
drenge. 
Nogle er stoppet og nye er kommet til, 
hvilket betyder at vi har små 30 spillere 
i årgangen. Det giver indimellem lidt 
koncentrations besvær ;o) dvs. tjubang 
gang i den, bada bim bada bum og lidt 
håndgemæng, men som så meget andet 
så er det part of the game( og trænersta-
ben føler de har godt styr på løjerne). Alt 
i alt så er drengene søde ved hinanden 
og tager godt imod de nye på holdet.  
Lysten til at spille fodbold er stor, der 
knyttes nye venskaber med fodboldkam-
merater. 

Udvikling
Det er en fornøjelse at se den store 
udvikling over hele linjen. 
Flere af de lidt stille og tilbageholdende 
drenge er langsomt og sikkert blevet 
mere fortrolige med fodbolden og fød-
derne. 
Der kommer flere og flere afleveringer, 
hårdere og bedre skud osv. 
 
Vi haft et fantastisk år, vi har spillet 
masser af kampe, været til flere stævner 
både udendørs og indendørs. Vi har sco-
ret mål …mange mål og vundet pokaler 
som kan ses i klubhuset. 

I ØIF forsøger vi at leve op til moderne 
børnefodbold, dvs masser af boldbe-
røring, små mål  og baner mm. Og så 
skal det selvfølgelig være sjovt. Uanset 
niveau så skal den enkelte have lov til at 
udvikle sig i sit eget tempo, og færdighe-
derne skal afprøves i trygge rammer.
Forældre skal engagere sig, men ikke 
råbe af dommer, modstander hold, træ-
ner  mm., der skal ikke ensidigt fokuse-
res på resultatet…udvikling tager tid og 
ungerne skal ikke presses.
Bare en lille reminder, jeg synes faktisk 
det går ganske godt med forældre kultu-
ren på holdet.

Haci far Edu er fast med som træner, 
flere forældre har meldt sig til mikrofod-
boldskolen, Anas mor Sara er pengeind-
kræver. 
Fremover forventes det, at de fædre som 
har tilmeldt sig til fodboldskolen, kom-
mer til at stå for noget af træningen.

Tusind tak for et godt år til alle jer dren-
ge og forældre 
Det er rigtigt fedt med opbakningen, lad 
den endelig fortsætte!

Hilsen Jens

Nyt fra Ungdomsafdelingen Årgang 2001
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Sportigan
Sports Partner
Vesterbrogade 54
3324 2700

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

Select Sport A/S                        
                

FA Sport 
Vigerslev Alle 124 
2500  Valby 
3646 2210

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

RYVANG SUPPORT

1. holdets sponsorer 2007 - 2008

Støt sponsorerne
 - de støtter os !

I ungdomsafdelingen påtænker vi i 
Kristihimmelfarts dagene, at arrengere et 
5 dages stævne til Nørrehalne. 
Stævnet i Nørrehalne er et meget veltil-
rettelagt stævne, som vi i ungdomsafde-
lingen ønsker at fortsætte med, som en 
tradition i klubben. 
Spillere fra 10 til 14 år, får hermed 
mulighed for at styrke de sociale relatio-
ner, samtidig med at de får en kæmpe 
oplevelse sammen med deres kammera-
ter/forældre og trænere. 
Spillerne vil få besked senere.

Futsal
Det sidste nye indenfor indendørsfod-
bold er futsal, og er vejen frem. Vi har 
i ungdomsafdelingen fået bevilget bolde 
til at spille futsal med. og i løbet af vin-
teren vil vores trænere, alt efter tid og 
interesse fra børnes side, introducerer 
det nye spil i klubben.

Café i klubben
Til foråret åbner vores café igen alle 
ugens dage. Der vil være rig mulighed 
for børn, forældre og trænere at komme 
over efter endt træning og få sig et billigt 
måltid mad, samtidig med at børnene 
kan hygge sig med hinanden, spille fod-
boldspild og få en god fodboldsnak.

Børneattester
I Østerbro Idræts Forening indhenter vi 
altid børneattester på alle leder/træner/
bestyrelse og hjælpere der har en direk-
te kontakt til børnene i vores klub. 
I 2005 blev det lovpligtigt for alle for-
eninger. Meningen er, at det skal fore-
bygge krænkelser overfor børn.

Med venlig hilsen Ungdomsudvalget 
Jannie Russ

Nyt fra Ungdomsudvalget



SENIORAFDELINGEN 2008
Senior 1: Freddy Lillelund 
privat: 3961 2141, Mobil: 2076 9084 
e-mail: fam.lillelund@os.dk     

Senior 2: Kaj Olsen 
mobil: 2240 2086 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KLUBADMINISTRATION 2008
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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: Finn Hansen
privat: 3886 5590, mobil: 5192 5590 
e-mail: fiha@dffe.dk

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

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

ØSTERBRO IF`S  BESTYRELSE  2008
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OLD BOYS FORENINGEN 2008
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
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

Foreningens e-mail adresse:
Foraeldreforeningen@ofir.dk

UNGDOMSAFDELINGEN  2008
U4, U5 Dr. 3M (05), (04)
U6, U7 Dr. 3M (03), (02): Kim sindahl
mobil: 2876 4577
e-mail: kim.sindahl@gmail.com

Carsten Pedersen 
mobil: 2049 1957
e-mail: carsten.m.pedersen@gmail.com

U8 Dr. 5M (01): Jens Hjorthøj 
mobil: 2547 6141
e-mail: jenshjorthoj@gmail.com

Ecevit Camur
e-mail: christina_palm@yahoo.dk

U9 Dr. 5M (00): Jimmy

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

U10 Dr. 5M (99): Jesper Mathiesen
mobil: 4090 8580
e-mail: jesper.mathiesen@pc.dk

Tina Elley
mobil: 2744 4348
e-mail: elley@nesa.jay.dk

U11, U12 Dr. 7M (98), (97): Janus Gjøe
mobil: 4094 2510
e-mail: zarkovzzz@hotmail.com

Keld Justesen
privat: 3887 7973

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

U13, U14 Dr. 7M (96), (95)
U15, U16 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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