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Servicekontrakt mellem:
Bentsen VVS ApS

&
xxxxxxxx

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

Pris pr. år kr. 5.000,- ekskl. moms

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

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

Underskrift: Bentsen VVS ApS             Underskrift: for ejendomme
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Østerbro I F har nået nogle 
målsætninger
Bestyrelsen har haft flere målsætninger 
bl.a. skulle vi have mindst 500 medlem-
mer. Dette tal er nået for længst. Vi har 
registreret omkring 550 medlemmer i 
vort medlemskartotek. Nogle kommer 
og nogle går. Men tallet ligger nogen-
lunde konstant på dette niveau, hvilket 
er glædeligt. Specielt er det glædeligt, 
at der er mange nye medlemmer i ung-
domsafdelingen.

Bestyrelsen

Indestævnet i Nørrebrohallen
Lørdag den 20/11 afholdt klubben et 
stort Fair Play indestævne med deltagel-
se af 96 ungdomshold. Vi havde selv 18 
hold med i stævnet eller ca.100 drenge,
der alle havde en herlig dag. Efter kam-
pene fik alle en medalje, som de nu 
stolt kan vise frem. Stævnet forløb lige 
efter bogen og sluttede ca. 20.30.
Der skal lyde en stor tak til planlæg-
gerne af turneringen og alle der med-
virkede til at det blev en oplevelse. Nu 
skal vi evaluere forløbet og planlægge 
næste års stævne.

De 2 i tårnet

Sponsor samarbejde
Har du husket at tilmelde dig til OK 
Benzin og bruge kortet. Så støtter
du klubben. Send en mail til klubben 
såfremt du ikke er tilmeldt og vi sender
dig en folder hvor du kan se alt om til-
melding m.m.

Redaktionen

”Foreningslivet har det skidt”
Når man er til møde med andre fod-
boldledere hører man jo et og andet. 
Specielt det med ”der kommer snart 
ikke nogen til generalforsamlingerne, 
det er den samme gamle garde af lede-
re, der besætter de forskellige poster, 
mange vil kun spille på lukkede hold”
Jeg kunne nævne flere ting. Står det 
nu så galt til med foreningskulturen 
i Danmark. De politiske partier har 
omkring 5% af deres vælgere som med-
lemmer. Her er det i alle tilfælde galt 
med foreningslivet.
Vi ser i dag en tendens til, at man kun 
kort knytter sig til en forening i en kort 
tid. Hvad er så årsagen til dette? Er det 
fordi vi gamle der er blevet hængende 
ikke er fulgt med tiden ? Er vi bange for 
at forandre tingene?
Jeg kunne komme med flere udsagn, 
men min pointe er at rejse en debat 
med medlemmerne om fremtiden for en 
forening.
Jeg selv er 66 år og har været i ledelsen 
siden starten af 80´erne på forskellige 
poster. Men nu må tiden snart være inde 
til at nogen vipper os gamle af pinden
og selv tager over. I skal ikke være 
bange for at tage ansvar, vi andre
kom også hovedkulds ind i arbejdet. 
Så derfor meld dig til et job som besty-
relsesmedlem og eller træner/leder.
Vi gamle skal nok hjælpe til fra side lin-
jen så længe vi kan.

En gammel kasserer
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Holsteinsgade 1 • 2100 København Ø
Telefon 35 26 53 21

Åben 8:00 - 02:00
- en sidegadegevinst

Kampdragt/træningsdragt
Køb personlig kampdragt eller træningsdragt gennem klubben

Nu kan du købe din egen personlige kampdragt, (trøje, bukser og strømper) 
med klubbens logo på brystet og eget valg af nummer og navn på ryggen.
Klubbens Ungdomsudvalg har forhandlet sig frem til en favorabel pris hos 

en sportsforhandler, således at du kan erhverve dig denne flotte kampdragt. 
Se dragten udstillet i klubbens lokaler på P H Lings Alle 

og få bestillingsformularen samme sted.

Med sportslig hilsen Ungdomsudvalget

Indkaldelse til  Østerbro Idræts-Forening´s  
generalforsamling

Torsdag den 17. marts 2011 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) 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
 d) 2 kritiske revisorer for 1 år
 e) 1 kritisk revisorsuppleant for 1 år
Punkt 6: Eventuelt.

Bestyrelsen   

OBS! Deadline til næste klubblad:

24. marts 2011

Ordinær generalforsamling i 
Forældreforeningen i Østerbro IF

onsdag den 23. februar 2011 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 
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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

Som det eneste af klubbens seniorhold, 
er klubbens 1. hold kun halvvejs i sæso-
nen her ved vintertide. 
Der venter store udfordringer i den 
anden halvsæson i kampen om at 
redde sig endnu en sæson i Serie 1. 
Udgangspunktet er ikke godt. Kastrup, 
FA 2000 og Dragør har som forventet 
vist sig at være meget stærke, og herefter 
er resten af modstanderne meget lige. 
Desværre for os har marginalerne været 
påfaldende lidt på vores side, hvorfor 
det bliver en svær opgave at undgå 
nedrykning – også set i lyset af, at det 
nemt kan ende med, at der er en del 
hold, som rykker ned. Hvor mange, ved 
man ikke på nuværende tidspunkt, idet 
det kommer an på, hvor mange 1. hold, 
der rykker ud af københavnsserien, 
som igen kommer an på, hvor mange 
københavnske hold, der rykker ud af 
danmarksserien.
Kammeratskabet og klublivet, der har 
udviklet sig positivt de seneste år, er 
heldigvis ikke blevet negativt berørt af 
det magre point-udbytte, hvilket ellers 
ikke er ualmindeligt. Spillet har generelt 
været acceptabelt, men holdet har ofte 
manglet den sidste selvtillid og fandeni-
voldskhed, der får lige kampe til at tippe 
til sin fordel.
Til den netop overståede årsafslutnings-
fest blev der stemt om diverse priser. 
Efterårets spiller blev Kasper Bent 
Rasmussen, efterårets fighter blev Jimmy 
Simonsen, efterårets positive overraskel-
se: Saleh Mugrabi, efterårets holdspiller: 
Jan Vig Nielsen, efterårets kammerat: 
Anders Nielsen og efterårets talent: 
Casper Nielsen. Tillykke til Jer!

Umiddelbart ser det ikke ud som om vi 
vil miste spillere over vinteren, hvor der 
vi til gengæld er flere, der har vist inte-
resse i at skifte til os. Samtidig har jeg et 
begrundet håb i, at flere af de unge spil-
lere er ved at være modne til for alvor at 
slå igennem på 1. holdet. Til træning har 
det et stykke tid været sådan, at de unge 
har vundet, når vi har spillet ”unge” 
mod ”gamle”. En tendens, der ikke har 
slået igennem i kampene, hvor de unge 
ikke i samme grad har slået til endnu.
Vi spiller Futsal om tirsdagen og i 
weekenderne i november, december og 
januar måned samt spiller hyggebold 
om torsdagen i samme periode, inden 
vi for alvor begynder opstarten til den 
nye sæson i slutningen af januar. Jeg er 
samtidig ved at planlægge en trænings-
lejr i udlandet i midten af marts, så vi 
kan være helt klar til sæsonstarten først 
i april. 

Med håbet om god støtte - god sæson!

Freddy Lillelund
Cheftræner

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

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

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

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

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

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

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

Fodboldskole i juli måned!

Vores kommende klubhus - tror vi …
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Kontingent i Østerbro IF pr. kvartal
Fra 1. juli 2009

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

Tommy H. Hansen
Malermester

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

Lad hellere o
s male
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Støt Østerbro IF
og bliv set!

Køb en annonce 
i klubbladet

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

Åbningstider Klubhuse

P.H. Lings Allé:

Tirsdag og Torsdag kl. 17.00 - 22.00

samt under weekendens kampe

Ryparken:

Efter aftale med Finn på tlf.:

22594044

OBS! INGEN KREDIT!

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

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

Sendes/afleveres til Frank Kristoffersen
fkg@mail.dk

Lige et par ord fra jeres træner, som 
afslutning på udendørs sæsonen.
I har gjort det godt i den tid jeg har haft 
jer, på trods af en dårlig start gjorde I det 
umulige til det mulige. I lod jer ikke gå 
på af jeres nederlag til 1 holdet,
men i spillede jer op igenem rækken.
I har opført jer eksemplarisk o g bakkede 
hinanden op på trods af modgang.

Jegglæder mig allerede til næste år, for 
det kan kun blive bedre.
I er begyndt at høre efter hvad man siger 
til jer, men det kan blive bedre endnu.
jeg vil sige jer tak for et godt efterår,håber 
at vi kan blive endnu bedre næste år.
 

Træner Carsten Pedersen

Da jeg har valgt at lægge fløjten på hyl-
den og stoppe som dommer, vil jeg sige 
tak til de seniorspillere, som har stillet 
sig til rådighed for klubben, så vi næsten 
havde dommere på alle kampene, jeg 
vil håbe at I vil give en hånd med næste 
år, til alle de hold der bliver tilmeldt 
kbus turnering i 2011.
Jeg har også dømt nogle kampe for 
Heimdal og Viktoria. I den anledning 
gav de 2 klubber en lille erkendelighed
som tak for at jeg havde dømt en del af 

deres kampe.
Fremover vil jeg kun være til rådighed 
for vores ungdomsafdeling, som træner 
og materielmand.
Der er nok nogle af jer sidder og tæn-
ker, at det holder ikke, han vender nok 
tilbage som dommer. Jeg kan kun sige at 
det sker ikke, beslutningen er taget det 
er slut efter 30 år som dommer, er det 
uigenkaldelig slut. 

Dommer Carsten Pedersen

U 14 2 årgang 97

Dommer
Carstens hold
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Foorældreforeningens sommerfest
Vejret var med os, da Forældre-
foreningen i Østerbro IF den 27. august 
afholdt sommerfest for klubbens ung-
domsspillere og deres forældre og 
søskende. 
Deltagelse i arrangementet var gratis. 
Ved festen var der forskellige forældre-
barn konkurrencer (gæt antal kugler, 
dåsekast, ringespil, kartoffelløb og spark 
til mål), og der blev serveret svine- og 
kyllingegrillpølser med kartoffelsalat, 
blandet salat og brød. 

Præmien ved gæt antal kugler var en 
lækker Select fodbold af den type, som 
FCK spiller med.. Ved de øvrige konkur-
rencer var 1. præmien et gavekort til 
billetter til en voksen og et barn til en 
fodboldkamp i Parken.
2. præmien var et gavekort til Tivoli. 3. 
præmien et biografgavekort.
Vinderen af gæt antal kugler blev 
Joannes storebror Dánial, som flot gæt-
tede det præcise antal kugler i glasstøv-
len, nemlig 250 stk.
Vinderen af 1. præmien ved de øvrige 
konkurrencer blev Thomas årgang '00 
og forældre med 32 point.
Emil årgang '02 og Kasper årgang '97 
og forældre opnåede hver især 27 point. 
Ved lodtrækning blev præmierne fordelt 
således:
2.præmien til Emil og 3. præmien til 
Kasper.

Desværre måtte vi konstatere, at kun 
ca. halvdelen af de tilmeldte til festen 
mødte op. Ærgerligt med al den oversky-
dende mad, der gik tabt, og ærgerligt for

dem, der gik glip af en vellykket som-
merfest med hyggeligt samvær sammen 
med forældre og børn.
 Tusinde tak til alle der bidrog med 
deres hjælp, det være sig trænere, fri-
villige i foreningen og deres mænd og 
koner.
 Vi håber at se rigtigt mange til næste års 
sommerfest.

Desværre....
Forældreforeningen ØIF havde haft 
planer om at organisere en tombola 
ved indestævnet i Nørrebrohallen den 
20.11. Formålet med tombolaen skulle 
være at synliggøre ØIF og tjene penge 
til Forældreforeningen, så den kan blive 
ved med at kunne finansiere forskel-
lige tiltag, som kommer fodboldbør-
nene til gode. Vi var dog afhængige 
af hjælp udefra fra forældre til klub-
bens børn, da opgaven var for stor for 
Forældreforeningens bestyrelse.

Vi holdt møde om tombolaen den 
03.11. Desværre mødte der ikke 
nogen forældre op for at hjælpe til ved 
tombolaen. Kun os 4 medlemmer af 
Forældreforeningens bestyrelse mødte 
op, hvoraf kun et medlem har barn i 
ØIF - de 3 andre medlemmers børn 
er i dag voksne. 2 af medlemmerne 
af Forældreforeningens bestyrelse er 
også medlemmer af ØIFs bestyrelse og 
havde dermed andre forpligtelser ved 
indestævnet, hvorfor de ikke også kunne 
stå i tombolaen.

Tilbage var vi så 2. Vi vurderede, at det 
var for stor en opgave for 2 personer at 

skulle organisere tombolaen og betjene 
den hele dagen den 20.11, så aktiviteten 
blev desværre ikke til noget.
 
Som ovenstående vidner om, har vi 
meget brug for hjælp fra forældre, der 
har børn i klubben. Hvis du har lyst til i 
ny og næ at give en hånd med, så send 
en mail til: belotexa@yahoo.dk.

Julegodteposer
Sidste træningsgang inden jul uddeler 
Forældreforeningens bestyrelse godtepo-
ser til klubbens ungdomsspillere.
 
Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul.
 

Forældreforeningens bestyrelse

Runde fødselsdage i 2011

17

Forældreforeningen
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Det sportslige …
OLD BOYS HOLDET
7 Mands Old Boys holdet sluttede efter-
året på 8. pladsen langt fra sidste års 
3. plads med 3 sejre, 1 uafgjort og 6 
nederlag og dermed 10 point.

VETERAN HOLDET
Veteran holdet sluttede turneringen på 
en flot 5. plads lige en tak ned i forhold 
til sidste år, hvor det blev til en 4. plads, 
med 9 sejre, 3 uafgjorte og 10 nederlag. 
30 point blev det til – faktisk 5 mere 
end sidste år.

GRAND OLD MASTERS HOLDET
Grand Old Master holdet gjorde fuld-
stændig som sidste år og sluttede på 
sidstepladsen. Der kan dog ikke rykkes 
ned, men noget træning kunne måske 
forbedre resultaterne lidt. 3 sejre, 1 uaf-
gjort og 12 nederlag blev det til og 10 
point. GOM holdet deltager i dette års 
Vinterturnering og her er det allerede 
blevet til en sejr over A.B. med 1 – 0!

Det sociale …
I weekenden den 25/26. september 
tog 21 af foreningens medlemmer med 
damer/kærester til Hundested Kro, hvor 
vi havde en rigtig god og hyggelig lørdag 
aften med kro mad, musik og dans til de 
sene nattetimer og det store ”tag selv” 
bord om søndagen inden hjemrejsen.
Mandag den 11. oktober afholdt Old 
Boys foreningen Banko spil i klub-
bens lokale og her mødte ca. 35-40 
op og spillede så banko brikkerne fløj 
omkring. Aftenens store vinder var 
IKKE som forventet Juste, men derimod 
Betina, som stort set løb med samtlige 
gevinster. Leo var som sædvanlig en 
suveræn opråber. Især nr. 11 og 36 blev 
fremført med omhu.

Lørdag den 27. november var der 
Julefrokost på Livjægerkroen på 
Østerbro for foreningens medlemmer 
med damer/kærester. 25 mødte op til en 
festlig sammenkomst med højt belagt 
smørrebrød samt øl og snaps, som det jo 
hører sig til sådan et arrangement.

Krotur for OldBoysforeningen Nyt fra OldBoysforeningen
Da bestyrelsen på  sidste generalforsam-
ling fik mandat til at forsøge at gennem-
føre nogle arrangementer for foreningens 
medlemmer, arbejdede vi blandt mange 
andre ting, på at stable en krotur på 
benene.  Det resulterede så i, at vi i 
weekenden 25/26 september var på hun-
dested kro – 21 mennesker i alt.  Hvilket 
må siges at være en fin tilmelding.
Nogle sørgede selv for transpor-
ten, mens vi var flere der mødtes på 
Svanemøllen Station og fulgtes derop i 
toget. Og det kan være rigtigt hyggeligt 
med sådan en togtur, hvis man ellers 
har taget sine forholdsregler. Og det 
havde vi selvfølgelig.  Vel ankommet 
til Hundested, blev vi indkvarteret på 
kroen i løbet af eftermiddagen, hvilket 
lige gav tid en kort spadseretur hvor vi 
kunne nå at se Hundested by.
Om aftenen var der så stor Gallamiddag, 
med 3 retter og vin ad libitum - og efter 
kaffen spillede Bror Kalles kapel op, så 
der var musik og dans til langt ud på 
natten. Som sædvanligt var det Pedro 
der lukkede og slukkede.
Efter en god nats søvn (2 timer), var der 

morgenbuffet og en gammel dansk - 
efterfulgt af en sightseeing på Hundested 
Havn. Det er altid rart at studere de 
arbejdende folk og samle ny appetit til 
næste måltid.
Så vel tilbage igen på kroen, var det 
blevet tid til frokostbuffet - inkluderende 
både sild og snaps og i øvrigt alt godt fra 
havet, samt diverse lune retter. Det var 
her der var behov for at spænde livrem-
men lidt ud.    
I dag kan vi se tilbage på et både vellyk-
ket og hyggeligt arrangement, afholdt i 
god ro og orden, hvilket giver håb om at 
vi måske også i fremtiden kan forsøge et 
tilsvarende arrangement. Og endda på 
Hundested kro, hvis vi skulle have lyst. 
Og samlet set er overnatning, 3 gange 
spisning, samt vin ad libitum om lørda-
gen, til 1100 kr., (som med tilskud fra 
foreningen på 600), kun beløb sig til 500 
pro persona, vel i orden. Jeg syntes at det 
må siges at være billigt.
Tak til alle deltagende for en hyggelig tur.

På bestyrelsens vegne
Steffen Søberg
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Allersidste nyt fra Ungdomsudvalget i 2010

Hej velformede veteraner

I 2010 er der sket mange positive ting 
i ungdomsafdelingen. Vi har afholdt 2 
fællestræninger, et i foråret og et i efter-
året. 
I foråret havde vi mulighed for at bruge 
kunststofbanen og det er en klar fordel, 
når man, som vi, skal øve tekniske fod-
bold færdigheder. Efter træning var der 
spaghetti og kødsovs i klublokalet til 
alle, lavet af vores friske forældre. 
I efteråret havde vi besøg af Christian 
Andersen, tidligere Superliga træner, 
som lavede et træningsmodul med os. 
Denne gang på 7-mandsbanerne, hvilke 
ikke er til teknisk træning. Efter trænin-
gen var det frugtmix i klubben til alle, 
lavet af en af klubbens 2 støtteforenin-
ger, forældreforeningen. 
DBU’s Mikrofodboldskole var vi også 
værter for, denne gang med Tom som 
ny trænerleder og fire grupper tilmeldt. 
Næste år er der ikke nogen skoleleder 

og trænerleder og derfor er vi ikke vært 
for DBU’s Mikrofodboldskole for første 
gang i flere år. Skolen forløb upåklage-
lig. 
I Kr. Himmelsfartsferien deltog vi med 
3 stk. 7-mandshold i LKB-cup i Gistrup, 
syd for Ålborg. Vi havde en rigtig dejlig 
tur, som rystede os godt sammen. Endnu 
engang med støtte fra klubbens 2 støt-
teforeninger, Forældreforeningen og 
OldBoys foreningen. 
Atter engang var vi vært for DBU’s fod-
boldskole i sommerferien. Vi har været 
med lige siden starten af fodboldsko-
lerne i sommerferien. Godt gået. 

Forældreforeningen holdte sommerfest, 
hvor mange også deltog i det dejlige 
sommervejr. Dejligt arrangement. 
Senere holdte vi afslutning med Snikers 
cup i fælledparken. Efter cuppen var der 
kage i klubben, lavet af vores friske for-

En lang sæson er forbi og som vi kan 
læse af stillingen rykkede vi ikke op!!!
 
Et sviende nederlag til Dragør i sidste 
kamp, var ikke afgørende, men synd for 
vores store målmand. Havde han luft til 
alle de ture ind i målet for at hente bol-
den hver gang Dragør scorede? Ja han 
havde... Det var alle de andre der var 
nogle idioter. Vi endte med at være 14 
mand på banen, uden at nogen opdage-
de det. Alligevel kunne vi ikke score... Vi 
manglede luft, kræfter og kampform. Til 
gengæld havde vi øl, masser af øl, som vi 
heller ikke fik drukket. Hvor fa'en var alle 
folk henne? 
Okay, vi endte hjemme i klubben til 
Kia's deller (mums)og alt godt fra Netto, 
efter at have pisset 3 gange på vejen - de 
satans øl... Dejlig mad og hygge i klub-
bens lokaler. 
Året's kegle 2009 holdt en velovervejet 
tale, skrevet af hans søn Emil og keglen 
for 2010 blev uddelt til Jimmi, for at skabe 
uro i klublokalet hver gang han havde 
optrådt i fælleden. Et stort tillykke herfra. 
Husk at keglen skal stå fremme i stuen, så 
enhver veteran kan se den under besøg. 
En Quiz fra Chris blev hevet frem, med 
spørgsmål fra Trivial Persuit a la 'Hvor 
mange år varede 30 års krigen' og 'Hvad 
farve havde Christian's d. 4.s hvide hest', 

sammen med bordtennis og bordfodbold. 
Alle vandt, fordi der ikke var nogen der 
meldte resultaterne tilbage til administra-
tionen. Fyy. 
 Herefter blev billardet hevet frem og et 
par sande perler blev revet ud af ærmet. 
Bræmer var på vej hjem flere gange, men 
blev stoppet af jury'en hver gang, for 
mened. 
Sidst på aftenen fandt vi endelig et 
Pizzaria, som ville lave nogle pizza'er til 
os. Men kunne de finde os. Nej, vi måtte 
gå halvejen til pizza for at finde chauffø-
ren. Dejligt med noget mad! 
Senere så vi porno fra en af kanalerne. Vi 
blev hurtige enige om at det kunne vi gøre 
meget bedre. Men hvorfor varede filmen 
så lang tid. Og sikke mange forskellige 
stillinger. Vi troede kun der var missionær- 
og sove stillingen. Nok om det. 
Kunne det tænkes at vi kunne mødes til 
en julefrokost, efter nytår, eller en anden 
event, som kan samle os. Det kunne 
være interessant at vide hvor mange 
der har lyst til at fortsætte til næste år, 
på hvilket niveau, hvilken ugedag vi 
skal spille og om vi skal træne 2 eller 3 
gange om ugen.
 

Med utrættelig hilsen
Festudvalget

Select Sport A/S                        
                
Super Best
Østerfælled Torv

FA Sport 
Vigerslev Alle 124 
2500  Valby 
3646 2210

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

Klubbens sponsorer 2011

Støt sponsorerne
 - de støtter os !

ældre. Kagerne var også friske.
Sidst har vi deltaget i vores eget inden-
dørs fodboldstævne, som var en stor 
succes med en anden afviklingsform end 
den som hidtil har været praktiseret.
Indimellem har de forskellige hold del-
taget i lokale stævner rundt omkring i 
Storkøbenhavn.

Tusind tak til alle jer som har støttet de 
forskellige arrangementer. Vi håber på 
jeres støtte til næste år, også.

Med sportslig hilsen
Ungdomsudvalget i Østerbro IF
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Lørdag d. 4 dec. blev årets Willy Larsen 
Cup afviklet - og lad os sige det med det 
samme, det var fandme en kold forestil-
ling. Igen i år var vi rigtigt mange, både 
som deltagere i turneringen og til spis-
ning bagefter, hvor vi var 58 tilmeldte. 
Rigtigt flot.
De 8 deltagende hold var delt i 2 puljer, 
hvert hold tildelt et handicap efter styr-
ke. Puljerne var opdelt som følger:
Pulje 1 mål
I holdet ......................................... + 0 
III Holdet ...................................... + 2
Lederhold ..................................... + 0

Pulje 2 mål
ØIF Grand Old Masters ................ + 2
HB Grand Old Masters ................. + 2
Pigehold ....................................... + 3
Victoria Masters ........................... + 0

Efter afviklingen af puljerne, mødets de 
2 puljevindere i finalen og de 2 toere 
spillede om 3-4 pladsen.
Og finalen blev et opgør mellem 
Viktoria og 3 holdet, med Viktoria som 
vinder og 3-4 pladsen blev mellem 
Pigeholdet og I holdet, og her trak I hol-
det det længste strå.   

Så de 4 første pladser i Willy Larsen 
Cupen blev besat som følger,
Placering:
1. Viktoria
2. 3 Holdet
3. I Holdet
4. Pigeholdet

Stort tillykke til Viktoria, som er det før-
ste udefrakommende hold som vinder 
turneringen. Det var i øvrigt 19 gang 
den blev afviklet. Og da den obligatori-
ske billardturnering samtidigt blev vun-
det af HB, må vi konstatere det var en 
rigtig sløj dag for ØIF.  Men skidt, man 
skal være god ved sine gæster.

Til sidst,  tak til Franko og Seder for at 
dømme og tak til Lis for at styre baren 
med hård hånd. 

Det var først efter midnat, at de sidste 
blev smidt ud og vi kunne alle se tilbage 
på en lang men vellykket dag. 

Med sportslig hilsen
Turneringsleder
Steffen Søberg

Willy Larsen CUP

Victorias vindere

Kurt fra Victoria modtager pokalen

HB - vindere af billard



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tom Hansen
mobil: 2064 4948
e-mail: tom10hansen@hotmail.com
 
U9 Dr. 5M (01): Jens Hjorthøj
mobil: 2547 6141
e-mail: jenshjorthoj@gmail.com

Ecevit Camur
mobil: 2828 2814
e-mail: ali.dine@yahoo.dk

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

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

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

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

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

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

Klaus Bastrup
mobil: 2715 0217
e-mail: bastup.madsen@it.dk

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

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

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

Ungdomsformand: Kim Sindahl
mobil: 2876 4577
e-mail: kim.sindahl@gmail.com . . . .  
 
Materialer: Carsten Pedersen
mobil: 2232 2483
e-mail: ncp1954@hotmail.com

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

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

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

Bestyrelsessuppleant:
Bente Thomsen
Mobil: 2216 9091
e-mail: belotexa@yahoo.dk
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OLD BOYS FORENINGEN 2010          
Formand: Frank Kristoffersen
privat: 3630 6982
mobil: 2442 1188
e-mail: fkg@mail.dk      

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

Bestyrelsesmedlem: Carl Aasager  
privat: 3967 2009

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

SENIORAFDELINGEN 2010
1. Holdet (serie 1, pulje 2): 
Freddy Lillelund. Privat: 3961 2141, 
mobil: 2076 9084. 
e-mail: fam.lillelund@os.dk

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

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

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

3. Holdet (serie 3, pulje 11): 
Gert Jedig. mobil: 2278 7747
e-mail: urbanjedig@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ryparken: Finn Brønnum 
mobil: 2259  4044

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

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

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

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

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

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

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

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

KLUBADMINISTRATION 2010


