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

God læselyst!

Redaktionen

Østerbro IF har nået 
flere målsætninger
Bestyrelsen har nået nogle af sine mål-
sætninger. Nogle af disse var:  Mere end 
500 medlemmer. Orden i økonomien
Et blik på vort medlemskartotek siger at 
vi har 522 medlemmer.
Vi har mange ungdomsspillere op til 
12 år og mange i aldersgruppen 18-25 
år. Desværre har vi også nogle huller i 
gruppen13-18 år.
Bestyrelsen har fokus på at få orden i 
økonomien. Det er nu lykkedes.
Klubben kommer ud af året 2009 med 
et bedre resultat end forventet
og har penge til at disponere frit. Dette 
giver styrke i det daglige.
Mange klubber kører i disse år på pum-
perne. Se bare på FCK, Brøndby
og vores nabo Skjold.  

Kassereren

Nyt vedrørende Fælledparken
Der sker meget omkring Fælledparken i 
disse år. Som bekendt er der lagt en fler-
årig plan til fornyelse af den gamle park.
Torsdag den 12. november fik vi indviet 
den nye kunstgræsbane af borgmester 
Klaus Bondam.
Selvom alt ikke er på plads endnu får vi 
en dejlig bane at spille på.
Lyset og kunstgræsset er det sidste nye. 
Der kan spilles kampe på banen til og 
med Division 2. 
Nu er der ingen undskyldninger for ikke 
at spille prima fodbold.
Man kan ikke klage over, at der er for 
mange ujævnheder i underlaget. Der er 
ikke nogen. Nå, spillerne skal nok finde 
på noget, når de rammer forkert.

Redaktionen

Nyt sponsorsamarbejde
Bestyrelsen agter at indgå samarbejde 
med flere organisationer for at få flere 
indtægter til gavn for vort arbejde.
Vi indleder derfor et samarbejde med  
OK Benzin og BIB BIB.
Begges organisationer kan give os 
penge såfremt medlemmerne støtter op 
omkring disse muligheder.
Der vil efter nytår blive fremsendt infor-
mation til alle vore 
medlemmer. I ungdomsafdelingen vil 
målgruppen være forældrerne.  

Forretningsudvalget

Hos os er 
du altid 
velkommen!

Lad os se på din privatøkonomi 
med friske øjne. 

En ny bank kan måske give din 
økonomi det lille løft i hverdagen, 
der giver større overblik og 
overskud. Du er til enhver tid 
velkommen til at komme ind til os 
og få en aftale om et uforpligtende 
ØkonomiEftersyn. Du kan også 
blive klogere på www.al-bank.dk.
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2009 blev året hvor flere års tilbagegang 
og medfølgende nedrykninger blev stop-
pet.
Resultatmæssigt har vi stabiliseret os 
i midten af serie 1 – og hvis vi kan 
fortsætte udviklingen med et stabilt og 
opadgående træningsfremmøde, vil 
det være realistisk at se fremad mod 
varmere vinde. Oprykning til foråret er 
nok ikke realistisk. Det vil kræve at vi 
indhenter 11 points i 12 kampe. Men 
jeg mener, vi har potentialet til at være 
med. Vi har således hentet fire points 
imod de to hold, der pt. ligger til opryk-
ning – 2-0 over FA2000 og 1-1 mod 
Tårnby FF.
Taktisk set har vi ikke været specielt 
defensivt orienteret. Alligevel er vi det 
hold, der har indkasseret klar færrest 
mål – kun 12 mål i 14 kampe. Blandt de 
spillere, der har leveret de bedste præ-
stationer i løbet af sæsonen, er der da 
også en klar overvægt af defensive spil-
lere. Det drejer sig om Thomas Jakobsen 
på målmandsposten, Anders Nielsen og 
Kasper Mortensen på backpladserne, Jan 
Vig Nielsen og Kasper Rasmussen i det 
centrale forsvar og Frank Sanddahl og 
Jimmy Simonsen på den centrale midt-
bane. Den eneste offensivspiller, som 
virkelig har slået igennem i efteråret har 
været Jakob Gorm, som uden at være 
decideret angriber er blevet klar topsco-
rer med hele 8 mål i 10 kampe. 
Umiddelbart ser det ikke ud som om vi 
vil miste andet end et par spillere fra 24 
mandstrup-pen. Til gengæld er der en 
håndfuld meget kvalificerede spillere, 

som har udvist interesse i at skifte til os, 
ligesom vi forventer at Mads Marschall 
er tilbage efter sin lange sygdoms-peri-
ode og glæder os over at Toke Madsen 
ikke igen starter sæsonen med seks 
spilledages karantæne som følge af rod 
i papirerne. Endelig har vi en flok talent-
fulde spillere på 2. holdet, som hvis de 
vil arbejde for det, snart vil kunne styrke 
truppen og holdet.
Vi starter den nye sæson i slutningen af 
januar, er ved at planlægge en trænings-
lejr i Groningen i Holland midt i marts, 
så vi kan være helt klar til sæsonstarten 
først i april. Og så er der sågar spillere, 
der allerede nu er ved at planlægge en 
fælles skiferie til december næste år.
Med håbet om god støtte - god sæson!

Freddy Lillelund
Cheftræner

1. senior 

Der indkaldes herved til Ordinær generalforsamling i Forældreforeningen 
i Østerbro IF
onsdag den 24. februar 2010 kl. 19.00 
i Østerbro IF´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 

Københavnsserieholdet i Futsal
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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

Indkaldelse til  Østerbro Idræts-Forening´s  
generalforsamling

Torsdag den 4. marts 2010 kl. 19.00 
i klubbens lokaler P.H. Lings Alle 10, 2100 København 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   
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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

Indestævnet i Nørrebrohallen lørdag 
den 21. november 2009
En tidlig lørdag morgen møder man op i 
Nørrebrohallen til vort årlige indestæv-
ne. Vejret er forårsagtigt udenfor, solen
skinner. Hvem gider komme og hjælpe 
til? Det gør rigtig mange klubmennesker 
og forældre. Stævnet blev afviklet til
alles tilfredshed. Alle fik en medalje til 
minde om dagen.
Spillerne gik op i kampene som gjaldt 
det VM. Lederne og forældrene heppede 
på børnene. Alt foregik i en dejlig og
sportslig ånd.
Østerbro havde 18 hold eller ca. 100 
drenge med i de forskellige rækker. Hvis 
der ikke var trænere til at tage sig af 
drengene trådte forældrene til. Dette er 
meget livsbekræftende for vor klub. 
En stor tak til alle der medvirkede til at 
gøre dagen til en succes. 

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

Seniorformand for Østerbro Idræts-Forening.

Samtale og kommunikation er vigtig.
Derfor søger vi en person, der kan begge dele og meget mere.

Hermed en beskrivelse af seniorformandens opgaver:

• Fastholde de visioner bestyrelsen har udstukket.
• Fastholde de tiltag, der bliver aftalt i træner teamet.
• Koordinere mellem holdene i seniorafdelingen.
• Afholde møder mellem trænerne og holdlederne efter behov.
• Hjælpe med rekruttering af nye trænere og holdledere.
• Medvirke til uddannelse af trænere og holdledere.
• Være forlænget arm for bestyrelsens seniorudvalg.
• Kontakt til klubbens lukkede hold ( eksisterende og nye ).

Kan du alt dette, får du en spændene opgave.
Er du interesseret, så kontakt klubbens formand Linda Sørensen.

Forretningsudvalget
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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

Efter mange års tro tjeneste kontaktede 
Klaus Kaysen i foråret bestyrelsen og 
meddelte, at han gerne ville afløses som 
webmaster. Bestyrelsen havde gennem 
et stykke tid ligeledes overvejet, om 
det ikke var på tide at få hjemmesiden 
moderniseret. 
Derfor blev der nedsat et hjemmeside-
udvalg bestående af Leo, Frank, Mikkel 
(1. holds spiller) og undertegnede. Et af 
nøglepunkterne for administrationen af 
den nye hjemmeside er, at opdateringen 
af den skal foregå let. En del af løsnin-
gen på dette bliver, at fx. trænerne bliver 
oprettet som brugere og dermed selv 
kan lægge optakter, referater mm ind 
på hjemmesiden. Dette blev vurderet 
nødvendigt, da det i fremtiden sandsyn-
ligvis ikke er muligt at få én person til 

at bruge den samme tid som webmaster 
som Klaus har gjort. Forskellige hjem-
meside platforme blev undersøgt og val-
get faldt på DBU’s system. 
Gennem efteråret har undertegnede 
arbejdet på opsætningen og layoutet. 
Det er planen, at den nye hjemmeside 
kan ses på vores normale domæne, 
www.osterbro-if.dk, efter nytår. Vi håber, 
at mange medlemmer vil besøge hjem-
mesiden i løbet af de første par måneder 
og komme med feedback vedr. oversku-
elighed, indhold eller måske noget helt 
tredje. Intet emne er for lille.

På vegne af hjemmesideudvalget 
Jan Vig

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
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Støt Østerbro IF
og bliv set!

Køb en annonce 
i klubbladet

Tlf.: 35 26 15 20
e-mail: osterbro@osterbro-if.dk

Åbningstider Klubhuse

P.H. Lings Allé:

Hver dag kl. 16.30 - 21.30

samt under weekendens kampe

Ryparken:

Efter aftale med Finn på tlf.:

22594044

OBS! INGEN KREDIT!

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

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

Sendes/afleveres til Frank Kristoffersen
fkg@mail.dk

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!

Kære medlemmer, 
Vi vil jo gerne gøre det endnu bedre 
med flere bolde, flere net, sjovere træ-
ning, dygtigere trænere, flere turer og 
kurser. Men det koster jo penge, som vi 
enten kan få fra kommunen, kontingen-
ter eller sponsorer.

Vi indgår et samarbejde med BipBip 
System, som har oprettet fonden ”To Do 
Good – Feels Good” som donerer penge 
til lokale organisationer og klubber.

På  www.bipbip.com kan du læse mere 
om hvad virksomheden tilbyder og 
her kan du også læse om fonden ”To do 
good – feels good”.

Men kort fortalt handler det om at 
BipBip introducerer en banebrydende, 
patenteret og dansk udviklet mobil ind-
købsplatform hvor man via sin mobil-
telefon kan modtage tilbud på udvalgte 
produkter. Man vælger selv produkterne, 
rabatsatserne og distancen fra hvor man 
bor eller arbejder til butikken og så 
modtager man en SMS med det rele-
vante tilbud.

Butikkerne der sender SMSer ud betaler 
naturligvis for SMSerne. Halvdelen af 
det overskud der skabes føres tilbage til 
fonden ”To do good – Feels good” som 
fordeler pengene videre til forskellige 
foreninger.

Den måde Østerbro Idræts-Forening 
modtager donationer på er ved at flest 
mulige vælger os som den forening de 
gerne vil støtte. 
Hvordan bliver vi så valgt som den for-
ening der skal modtage støtte? 
Det gør vi ved at blive registreret som 
forening på www.bipbip.com og så 
naturligvis arbejde på at så mange som 
muligt af vore medlemmer, familier og 
venner tilmelder sig BipBip som bru-
gere. Men mere her om senere.

Vi vil lige understrege at det ikke koster 
hverken klubben eller medlemmerne 
noget som helst at blive medlem eller at 
støtte klubben. Tværtimod.

Vi vil komme tilbage med yderligere 
information snarest muligt.

Flere ressourcer til Østerbro Idræts-Forening
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Gert og jeg har i den forløbne sæson 
været udsat for en kæmpestor positiv 
overraskelse.
 
Vi startede foråret i serie 4 efter en 
imponerende oprykning sidste efterår og 
vi havde cirka haft 4-5 spillere til vinter-
træning på de gode dage. 
Nogle gange var der kun 1 eller 2 !!!!!
Så kom vi over på fælleden og som 
regel kommer der et par stykker mere, 
når græsset bliver grønt. Og det gjorde 
der så også i år. Så vi kunne stille et 
sammen skrabet hold til første kamp. 
Og så kom der lidt til. Cirka 30 og alle 
disse spillere er så blevet hængende i 
efteråret. 

Og så tog de nogle af deres kammerater 
med, så vi har lagt Vestsjælland øde og 
flere københavnske storklubber og uni-
versitetshold er blevet drænet for talent. 
Og de er alle kommet over for at træne 
på vores knoldede bane i Fælledparken. 
Så der har været dage, hvor vi har været 
omkring 30 spillere til træning og det er 
jo ganske overvældende. 
Og velkommen til dem alle sammen, 
hvis ikke det er blevet sagt tydeligt nok. 

Derfor havde vi også tilsagt et hold 
mere i efteråret, således at vi nu har to 
røde hære på fælleden. Talentet er ikke 
slået helt igennem endnu, men med lidt 
moralsk støtte fra 3.holdet (og en anelse 
teknisk træning), er vi helt sikre på, at vi 
nok skal komme frem i rækkerne med 
disse spændende talenter. Og så har 
holdet en fremragende holdleder/træner, 
som med sin store mentale styrke indgy-

der holdet stor fightervilje og som med 
sin taktiske indsigt, nok skal få holdet i 
den rigtige formation  til den nye sæson. 
De skal bare lige i gang, så kører det. 

På 3. holdet har vi sloges lidt med efter-
virkningerne af endnu en oprykning, for 
efter oprykning igen i forårsturneringen, 
var vi klar til serie 3 og vores status som 
ubesejret på hjemmebane skulle afprø-
ves allerede i første kamp. Optimismen 
var stor, men………….rekorden faldt og 
det noget så eftertrykkeligt og efter 90 
meget lange og meget lærerige minutter, 
var stillingen 1-7 til Wowern, som ellers 
ikke lød som nogen skræmmende mod-
stander – altså på papiret. 

Men så blev der sadlet om og de næste 
kampe blev tabt med 0-8 og 2-5. Men 
trænerteamet viste, hvor meget is de kan 
have i maven (cirka en halv indlandsis 
og det er rigtig isbjørnekoldt)  og efter et 
par omrokeringer i udgangsformationen 
begyndte resultaterne at gå vores vej og 
vi fremstod helt hæderlige. Det er ellers 
ikke fordi den meget hårde og kontante 
stil i serie 3 er som skræddersyet til 
vores hold, men man må sige, at spil-
lerne har klemt balderne sammen. Så 
inden de to sidste runder var det lige før, 
at vi havde mulighed for at spille med 
om andenpladsen. Men så slappede vi 
også så meget af, at vi var lige ved at 
tisse i bukserne og de sidste to kampe 
blev tabt med anstand. Og endnu 
engang kan vi konstatere, at når vi taber 
på hjemmebane, så sker det, så ingen 
kan være i tvivl om resultatet. Vores blot 
andet nederlag i to år på hjemmebane 

blev i sidste runde 0-5 til Færøyar, men 
dette havde ikke den store sportslige 
betydning da vi var sikret en forbliven i 
rækken,  der var kun lidt knubs til vores 
ære. Måske er der dog en enkelt spiller, 
som var lidt i tvivl efter det første neder-
lag på 1-7, for Asger ytrede en nu legen-
darisk kommentar efter kampen – ”De 
var altså ikke bedre end os”. Og måske 
er det den tyrkertro på egne evner, som 

har båret os igennem dette efterår, som 
har været lidt med ryggen mod muren. 
Super godt gået drenge og tak for en 
uforglemmelig sæson.
Vi ses næste år!

Med sportskammeratlig hilsen
Gert og Khalid

3. og 4. holdet

Runde fødselsdage i 2010
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Deadline til næste klubblad:

25. marts 2010
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Efteråret gik jo helt utroligt!
I er begyndt at spille sammen som et 
hold, og det er dejligt.
Vi blev nr. 2 i turneringen og vandt sølv, 
og det var rigtig flot.
Holdet bestod af:
Målmand:   Oliver
Forsvar:   Andreas, Tolunay, Magnus og 
Jeppe. Alle næsten umulige at komme 
forbi!
Midtbane:   Erik Mangemål, Kasper 
Hovedstødsmål og Lukas Boldtekniker
Angreb:   Temes Lynhurtig-Med-En-

Kattepote-Afslutning og Saahil, som altid 
er god for et selvmål. (Han har dog også 
lavet mange rigtige mål...)
Blandt de mange reserver er Daniel 
brugt som en stærk forsvarer.
Jeg ønsker jer alle en god jul og godt 
nytår og håber på en ny god sæson.

Keld Justesen
(Også omtalt af mange som Jyste)

Efter et svært forår, har vi haft en fan-
tastisk flot efterårssæson, hvor vi har 
spillet noget flot og spændende fodbold. 
Godt nok har vi tabt et par kampe eller 
2 til nogle stærke hold, men vi har trods 
alt besejret alle de nemme modstandere.

Holdets spillere, nævnt i alfabetisk ræk-
kefølge:
Abderahman, Joe, Khalid, Morten, 
Nicklas, Nicklas, Peter, Shahid, Simon, 
Teo, Yasin.

Vi glæder os alle til næste år, hvor dren-
gene er blevet et år ældre, og dermed 
skal op og spille med hos årgang 97. 
Dette bliver en stor udfordring, men 
ikke større end at det sagtens kan lade 
sig gøre, at gå ubesejret igennem forårs-
sæsonen.

Med en sportslig Julehilsen fra 
Københavns bedst klædte træner

Janus K. Gjøe

Årgang '97

Årgang '98

Nyt fra Ungdomsafdelingen
For første gang i år, har vi afholdt en 
stor fælles afslutning på tværs af alle 
ungdomshold. Finn Poulsen var behjæl-
pelig med udlån af 2 store gymnastik-
sale på Vibenhus skole (Tak). FESTEN 
startede med fælles leg og kordinations-
træning på forskellige stationer. Jens, 
Ecevit, Ralf, Tom samt nogle forældre 
underholdt børnene (stor tak til jer,for 
jeres store arbejde), mens de resterende 
forældre så på, drak kaffe og spiste 
kage. Alle børn fik medaljer for deres 
store præstationer.  
  
Den nok største success var Sørens 
pølsevogn med alt hvad hjertet begæ-
rer. Så kunne man spise alt hvad man 

ville, men de små maver måtte til sidst 
give op. Rigtig mange forældre var med 
til at hjælpe med opsætning af, stole, 
pyntning af borde, tilberedning af saft, 
kaffe, kagebagning og kartoffelsalat. 
Hvis vi ikke havde haft deres hjælp, 
havde det ikke været muligt at gennem-
føre afslutningen, tak for det. 
  
Vi håber alle havde en hyggelig efter-
middag og at det ikke er sidste gang, vi 
afholder en fælles ungdomsafslutning.

Jannie Russ Ungdomsafdelingen

Der instrueres

Kø ved pølsevognen
…og atter kø
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U8 eller årgang 02 har været i en riven-
de udvikling. Vi sad for ca. 8 måneder 
siden og vidste ikke rigtigt om vi kunne 
tilmelde 2 hold til turneringen - nu kan 
vi se tilbage og vide vi kunne have til-
meldt 3-4 hold. Vi er nu  25-30 børn til 
træning hver gang. 
Året er gået godt for begge vores uden-
dørs-hold, vi har mødt GVI, B1903, KB 
og B93 og mange andre hold og vi har 
udviklet vores fodboldkundskaber geval-
digt. 
Nu er vi så tilbage i Svanemøllehallen 
hvor vi træner hver tirsdag kl. 16.30 og 
interessen er ikke dalet - vi er faktisk 
så mange nu at vi har måtte indføre et 
tilmeldings-stop (som mange andre stor-
klubber). 

Det er dejligt at se hvor mange forældre 
som deltager aktivt i vores træning - det 
er en stor hjælp for mig og Tom, da der 
er meget at holde styr på. Vi har tænkt 
os at fortsætte træningen i samme stil 
med megen boldkontakt og så lige så 
langsomt begynde at træne lidt mere 
teknik og taktik. 
Vi vil også gøre lidt for at komme ud og 
få prøvet kræfter af i nogle indendørs-
stævner for vores årgang, så vi kan få 
styrket sammenspillet. 
Vi har nu også frivillig udendørstræning 
hver torsdag på den nye kunstbane på 
fælleden kl.16.30-18, så vi ikke helt 
glemmer følelsen af at være udenfor. 

Mvh Ralph og Tom U8 trænere

En lille hilsen til resten af ØIF fra Skyy-
holdet. Årsagen til vores kaldenavn, skal 
vi mange år tilbage for at finde. Det er 
en umanerlig lang historie, vi ikke skal 
ind på her, men det involverer en hulens 
masse drenge og 18 flasker Skyy Vodka. 
Samtlige af holdets spillere, med en 
enkelt undtagelse, har spillet ungdoms-
fodbold sammen i Hillerød GI for år 
tilbage. Nogle tog det til seniorfodbold 
og spillede alt fra kval. -række til serie 
3, mens andre stoppede mens legen 
var god. Uanset niveau og talent har vi 
altid holdt sammen, og det er en fornø-
jelse nu at spille på samme hold med 
ens barndomsvenner. Vores sportslige 
målsætning er at etablere os i serie 3 og 
peake en enkelt sæson, med oprykning 
til serie 2 til følge.
I den første sæson(efteråret 2008) ryk-
kede vi op med 9 sejre og kun et enkelt 
nederlag. Topscorer blev Christian 
Steensson, der ikke er en decideret dår-
lig fodboldspiller, men helt klart har sin 
force i det lille felt. Her er han til gen-
gæld uhyggelig. En knæskade har siden 
hold Steensson ude, men han forventes 
klar til foråret. Årets spiller blev Frederik 
Bjerg, en kontant midtstopper.
Foråret 2009 bød kun på 7 kampe og et 
enkelt nederlag i serie 5, der betød at vi 
’kun’ blev nr. 2. Stadigvæk på en opryk-
ningsplads, men vi fik ikke lov at rykke 
op da Brumleby desværre rykkede ned 
fra serie 5. Lømler! 

I den netop overståede efterårssæson var 
der ikke nogen teknikaliteter, der kunne 
forhindre os oprykning. Vi indfriede 
egne og omverdenens forventninger ved 
at vinde puljen, med 7 sejre, 1, uafgjort 
og 2 nederlag. Det evigt arbejdsomme 
midtbaneslider Simon Holbek løb med 
titlen som årets spiller i 2009, mens 
årets talent faldt til Jonas Friis, der gen-
nem hårdt arbejde har udviklet sig til 
kvalitetsspiller. Årets teamplayer blev 
keeper Paaske, der har vist godt engage-
ment ved flere lejligheder. Hans afbud 
til træning i 2009 kan tælles på én 
hånd, mens han lavede et stort arbejde 
i forbindelse med indkøb af spilletøj, 
træningstøj etc. Topscorer i 2009 blev 
Jesper Mathiasen, der i årets 17 kampe 
formåede at score hele 24 kasser.  
I foråret skal vi spille serie 4, hvilket 
vi ser meget frem til. Målsætningen er 
foruden oprykning til serie 3, at skabe 
et godt træningsmiljø og arbejde videre 
med spilkonceptet. 
Vil man se mere til Østerbros flotteste 
fyre kan man tjekke gruppen ”Skyy 
Fodbold Support” på facebook.

Mange julehilsner fra ”Skyy Lads” til 
resten af Østerbro IF

Philip Nordstrand, head coach

U8 Hillerøddrengene

Hillerøddrengene: Øverst fra venstre: Philip Nordstrand - Simon Holbek - Casper Vahr - Nicolas 
Oldrup. Midterst fra venstre: Jonas Friis - Frederik Bjerg - Tor Sonne - Christian Steensson - Michael 
Bentzen - Anders Boll. Nederst fra venstre: Mads Lauridsen - Jon Jacobsen - Jesper Paaske - Anders 
Madsen - Mads Nicolaisen. Mangler: Casper Kristiansen - Jesper Mathiasen – Anders Michaelsen

Stor glæde efter oprykningen til Serie 5
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Arbejdernes Landsbank

Select Sport A/S                        
                
Super Best
Østerfælled Torv

RYVANG SUPPORT

FA Sport 
Vigerslev Alle 124 
2500  Valby 
3646 2210

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

Klubbens sponsorer 2009

Støt sponsorerne
 - de støtter os !

Årets Willy Larsen Cup blev atter en 
gang afviklet en weekend i November, 
nærmere bestemt, lørdag d. 7 
November. Og igen i år havde vi rekord-
tilmelding, idet 63 havde tilmeldt sig 
spisningen og havde betalt på forhånd. 
En rigtig flot tilmelding, som i år bragte 
os op på 8 hold - og udover HB som er 
fast deltager, deltog også Viktoria med 
et hold. Så det er efterhånden en lille 
Fælled Cup vi afholder.
Vi produktudvikler jo løbende turne-
ringsformen, men der er stadig plads til 
forbedring, hvis man skal dømme ud fra 
kritikken. Men det ville heller ikke være 
en rigtig Willy Larsen Cup, hvis der ikke 
var kritik af stort set alt der foregår. I vir-
keligheden er vi bare nogle kvajpander 
– vi kan jo bare lære det.
Som noget nyt i år, havde vi delt tur-
neringen i 2 puljer, opdelt efter alder. 
D.v.s. en pulje for de yngre og en for de 
ældre. De 2 puljevindere mødtes så i en 
finale og de to toere spillede om 3 og 4 
pladsen.
Og lad os med det samme sige at det 
var turneringens bedste hold der vandt; 
nemlig ØIF veteran, som både kan spille 
fodbold og løbe. Det er der ikke mange 
af de andre hold der magter. Veteranerne 
vandt i finalen over LederHoldet (ved 
Kim Sindahl) og 3 – 4 pladsen fandt sted 
mellem I holdet og HB SuperMasters, 
med I holdet som vinder. 

Resultatet blev: 
ØIF veteran
LederHoldet
I holdet
HB Super Masters

Efter tidligere års surmuleri, er vi belært 
af erfaringen, holdt op med at nævne 
placeringerne fra 5 til 8. Men alligevel 
tak til Viktoria for deltagelsen.
Alt i alt, en meget vellykket sportslig 
afvikling og atter i år med Franko som 
meget myndig dommer.  At han løbende 
under turneringen ændrede reglerne 
og kampenes længde, skyldes nok at 
han om morgenen, havde lyttet lidt til 
nogle af sit hjemlands vemodige sange. 
Berlusconi har trods alt ikke levet for-
gæves.

Til sidst et stort tillykke med sejren til 
ØIF Veteran.
Efter det sportslige var afviklet 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 billardturnering. Den blev i 
øvrigt vundet af Øbro Træ, repræsenteret 
ved Tommy Spurv og Hans Bonderøv.
Det var først efter midnat, at de sidste 
blev smidt ud og vi kunne alle se til-
bage på en vellykket dag. Vi skal måske 
gøre opmærksom på, at i forbindelse 
med hjemturen, hvor der tidligere har 
været mange tilskadekomne (cyklerne 
kan være genstridige på det tidspunkt af 
dagen), ikke er rapporteret om så mange 
skader som der plejer.

Med sportslig hilsen
Turneringsleder
Steffen Søberg

Willy Larsen CUP

1: Jo - der blev også spillet fodbold. 2: Trængsel på bænken. 
3: Veterantoget kører igen. 4: De glade vindere af billardturneringen

1

3

2

4



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

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

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

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

Ryparken: Finn Brønnum 
mobil: 2259  4044

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

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

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

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

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

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

KLUBADMINISTRATION 2009

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ØSTERBRO IF`S  BESTYRELSE  2009

UNGDOMSAFDELINGEN  2009
U4, U5 Dr. 3M (06), (05)
U6 Dr. 3M (04): Kim sindahl
mobil: 2876 4577
e-mail: kim.sindahl@gmail.com
 
U7 Dr. 3M (03): Kim Sindahl
mobil: 2876 4577
e-mail: kim.sindahl@gmail.com
  
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): Kim Sindahl
mobil: 2876 4577
e-mail: kim.sindahl@gmail.dk
 
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
 
U14, U15 Dr. 7M (96), (95)
U16, U17 Dr. 7M (94), (93): Nis Petersen
mobil: 2984 7177
e-mail: petersen_nis@hotmail.com
 
Ungdomsformand: Kim Sindahl
mobil: 2876 4577
e-mail: kim.sindahl@gmail.com
 
Materialeforvalter: Carsten Pedersen
mobil: 2232 2483 
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OLD BOYS FORENINGEN 2009            
Formand: Frank Kristoffersen
privat: 3630 6982
mobil: 2442 1188
e-mail: fkg@mail.dk      

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

Bestyrelsesmedlem: Carl Aasager  
privat: 3967 2009

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


