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- din lokale fodboldklub

Østerbro Idræts-Forening (medlem af K.B.U.)
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Telefon klublokaler:
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P.H. Lings Allé: 35 26 15 20

e-mail: osterbro@osterbro-if.dk

Hjemmeside: www.osterbro-if.dk



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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Fra Redaktionen:

Redaktionen lægger vægt på, at informe-
remedlemmerne om klubbens daglige 
liv. I bladetvil der være oversigter med 
træningstider og banerpå 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.

Østerbro IF har nået 
nogle 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 502 medlemmer.
Vi har mange ungdomsspillere op til 
12 år og mange i aldersgruppen 18-25 
år. Desværre har vi også nogle huller i 
gruppen 13-18 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

Seniorformand for 
Østerbro Idræts-Forening
Forretningsudvalget har ansat  Henrik ” 
Hvide” Andersen som Seniorformand.
Henrik vil herefter varetaget alle opgaver 
til trænere og ledere i seniorafdelingen.
Vi har i 2010 fået nye hold både som 
11-mands og 7-mands
Vi er nu den største klub på Fælleden 
med antal hold i Seniorafdelingen.

Har du husket at betale dit kontingent?

De fleste vil givet svare ja til dette. Men 
der er stadigen 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 allebidrager 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.

A
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På tærsklen til 2010 sæsonen ser vi 
endelig ud til at have standset efterhån-
den mange års tilbagegang og gå mod 
fremgangsrige tider.
Vi får fortsat tilgang af spillere, som bli-
ver tiltrukket af holdets gode kammerat-
skab, ligesom en del spillere, der søgte 
nye græsgange, da vi rykkede ned fra 
Danmarksserien, er vendt tilbage igen.
Nye spillere, jeg forventer mig meget af 
i fremtiden, er Nick Andersen og Mads 
Marschall, der er kommet tilbage fra 
HB, Faton Memisi, der er vendt tilbage 
fra Fix, Jonas Kruse, der er kommet til 
fra Middelfart, Stig Roar Fjeldvang, der 
kommer fra den norske 3.division samt 
David Strykowski og Ricky Thomsen, der 
er kommet til fra FB. Og så kan vi glæde 
os over, at Toke Madsen ikke som i som-
mer begynder sæsonen med seks bitre 
karantænedage, som følge af rod med 
spilletilladelsen. 
De eneste spillere, vi har mistet er 
Michael Vester, som har startet sit eget 
lukkede holde i klubben, og så har mål-
mand Thomas Jakobsen her lige inden 
sæsonstart meldt at han vil prøve lykken 
i Union. 
Det gør at vi, mens jeg skriver disse 
linjer, har et målmandsproblem, vi må 
se at løse, idet vi lige nu kun har Brian 
Mattsson som målmand til 1.-2.holdet.
Til gengæld har vi den tryghed, at vi har 
et fantastisk stærkt forsvar, som i første 
halvdel af sæsonen lukkede langt færrest 
mål ind af alle rækkens hold. Et forsvar, 
der endda er blevet styrket af tilgangen 
af Nick Andersen og David Strykowski. 

Vi har faktisk så mange dygtige forsvars-
spillere, at flere af dem kommer til at 
spille på andre pladser, for at få kabalen 
til at gå bedst muligt op. 
Holdet er netop kommet hjem fra en 
meget vellykket træningslejr i Holland, 
hvor 20 spillere fik lejlighed til tre dages 
intensiv træning på græsbaner og til at 
pleje den sociale holdånd om aftenen, 
inden vi på vejen hjem fik en stor ople-
velse sammen med 80.200 tilskuere på 
et fyldt stadion i Dortmund, da Borrussia 
Dortmund slog Bayer Leverkusen med 
3-0, inden vi sluttede turen af på festlig 
vis i det Dortmund´ske natteliv.
Vi ser meget frem til en sæson på den 
dejlige nye kunstgræsbane. Banen er 
så god og stor, at det vil kræve god 
taktisk forståelse og god kondition at 
vinde kampe på den. Det har vi arbejdet 
ihærdigt på i løbet af vinteren. Og i træ-
ningskampene har det generelt set, set 
fornuftigt ud.

Med håbet om god støtte - god sæson!

Freddy Lillelund
Cheftræner

1. senior 

Holsteinsgade 1 • 2100 København Ø
Telefon 35 26 53 21

Åben 8:00 - 02:00
- en sidegadegevinst

Træningslejr i Holland



Den årlige generalforsamling har netop 
fundet sted.

Formanden bød velkommen og indledte 
dagsordenen.

Punkt 1: Valg af dirigent. Leo blev fore-
slået og valgt. Leo ledte herefter general-
forsamlingen. 

Punkt 2: Beretning om klubbens virk-
somhed i det forgangne år.
Linda mindedes en af de gamle ( Finn 
Jensen ) der døde i 2009.

Årets pokaler blev givet til følgende:
Årets Træner: Ecevit Camur
Årets Østerbroer: Carsten Pedersen
Klubbens Guldnål: Klaus Kaysen for 
pleje af hjemmesiden.

Herefter aflagde formanden sin beret-
ning. Denne blev godkendt af forsam-
lingen.

Punkt 3: Regnskabsaflæggelse.
Poul orienterede om regnskabet for 2009 
og budgettet for 2010.
De fleste fodboldklubber har blodrøde 
tal= underskud i regnskaberne for 2009.  
Østerbro har derimod sorte tal = overskud. 
I 2009 har vi haft et overskud på tkr. 108 
mod et budget på tkr. 17.
Vi har nu en egenkapital på tkr. 254. En tak 
til alle i bestyrelsen for dette flotte resultat.
I 2010 budgetterer vi med et underskud på 
tkr. 12 idet vi investerer mere i uddannelse 
af trænere og ture for holdene.

Regnskab og budget blev godkendt med 
klapsalver.

Punkt 4: Indkomne forslag. Der var ikke 
nogen forslag.

Punkt 5: Valg af bestyrelse m.m.

Punkt 6: Eventuelt.
Ungdomsformanden Kim Sindahl rede-
gjorde for arbejdet i ungdomsafdelingen. 
Vi har stor søgning af unge spillere p.g.a 
af vort koncept.
Der var spørgsmål til det nye klubhus 
som Linda besvarede.
Herefter sluttede Generalforsamlingen.

Redaktionen.

Generalforsamlingen 
Torsdag den 4. marts 2010 kl. 19.00

76

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

Årets træner: ECEVIT CAMUR! A
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… og ser frem på den nye 
sæson, der blandt andet 
byder på oprettelse af 
endnu et dameseniorhold 

Sæsonen 2009 har budt 
på nogle rigtig flotte resul-
tater, som har gjort at vi er 
rykket op i mesterrækken! 

Vi har spillet noget rigtig flot fodbold, 
når man tænker på, at vi altså træner 
på Københavns nok dårligste baner i 
Fælledparken. Vi har dog været heldige, at 
nogle af vores kampe har været rykket til 
kunstgræs, hvilket mange af pigerne og jeg 
har været rigtig glade for. For det har abso-
lut gjort at vi har kunnet præstere endnu 
bedre. 
Sæsonen har budt på 9 sejre og kun 1 
nederlag. Derudover vandt vi også et lille 
mini stævne som Sundbys damer havde 
arrangeret. Rigtig flot piger. 
Da vi startede sæsonen, begyndte vi fak-
tisk også med at kunne stille 2 hold, men 
kunne hurtigt se at vi måtte trække det 
ene hold igen, da nogle af de piger der 
var startet, desværre stoppede igen. Da 2 
piger (Sara og Marie) så skulle til udlandet 
i et stykke tid, så gav det alligevel plads på 
holdet til nogle nye ansigter. Her taler jeg 
om Martha, Tanni og Maja som har vist 
med rigtig gode præstationer at de hører til 
på holdet. 
Jeg vil dog gerne fremhæve Martha som 
har overrasket mig meget i kampene med 
at gå ind og være fuldstændig rolig og gøre 
et flot stykke arbejde for holdet, hvilket pri-
sen som Årets Talent/Fremgang også viser. 
Resten af priserne faldt til:

Årets spiller: Kia Egan 
Årets Topscorer: Stine Hansen 
Årets Talent/Fremgang: Martha Kjærsgaard 
Årets spiller var dog en tæt beslutning mel-
lem Kia Egan og Line Pedersen (målmand) 
som i mange kampe gjorde en absolut 
forskel og nok også en årsag til de mange 
sejre. Men resten af holdet skal absolut 
ikke føle sig glemte, for uden et så godt 
hold som vi har, var vi aldrig nået til der, 
hvor vi er nu. Så tak piger for en rigtig god 
sæson. 
 
Denne halvsæson har ikke kun været 
særdeles god for os på det sportslige, men 
også det sociale plan.  
På det sociale plan føler jeg, at vi er ved 
at få et hold, der ikke kun kan fungere på 
banen, men også udenfor. Vi har også set 
en utrolig stor tilgang til klubben, faktisk 
den største jeg har set længe, og det gør 
at vi lige nu er cirka 21 damesenior spil-
lere. Det synes jeg er rigtig flot. Den store 
tilgang gør, at vi nu har mulighed for at 
tilmelde et hold mere til den nye sæson i 
2010. Og det spiller materiale, der nu er i 
klubben, gør, at jeg føler det bliver en rigtig 
god sæson vi går i møde.  
En sæson hvor vi nu spiller i den bedste 
7-mands række, mesterrækken! 
 
Hertil sidst skal der dog lyde en lille bøn til 
pigerne. Jeg kunne virkelig godt tænke mig, 
at træningen blev passet noget bedre og at 
man begynder at komme til tiden til træ-
ning, så vi ikke mister for meget tid.

Med sportslig hilsen  
Thomas Jakobsen, dameseniortræner

Dameseniortræner Thomas Jakobsen 
gør status for sæsonen 2009 

Årets Østerbroer: CARSTEN PEDERSEN!

Klubbens Guldnål: KLAUS KAYSEN!



Kampprogram Østerbro IF
Serie 1, P2
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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

Foråret 2010

Dag Dato Kl. Hjemmehold Udehold Spillested
Lør 10-04-2010 11:15 Østerbro IF IF Føroyar Kunst, Fælledparken
Lør 17-04-2010 15:00 FA 2000 Østerbro IF Jens Jessensvej
Lør 24-04-2010 11:15 Østerbro IF Husum Bk. Kunst, Fælledparken
Tor 29-04-2010 19:00 Bk. Pioneren Østerbro IF Vigerslevparken
Tir 04-05-2010 19:45 Østerbro IF VLI  Kunst, Fælledparken
Lør 08-05-2010 15:00 Østerbro IF Tårnby FF Kunst, Fælledparken
Lør 15-05-2010 13:00 KFB Østerbro IF Kløvermarken
Lør 22-05-2010 15:00 Østerbro IF Kastrup Bk. Kunst, Fælledparken
Ons 26-05-2010 19:00 Bk. Rødovre Østerbro IF Rødovre Stadion. Opvisn.
Lør 29-05-2010 13:00 Østerbro IF Bk. Prespa Kunst, Fælledparken
Lør 05-06-2010 13:00 Amager FF Østerbro IF John Tranums Alle
Lør 19-06-2010 15:00 Østerbro IF Bk. Hekla Kunst, Fælledparken

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

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

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

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

OBS! 

Deadline til næste klubblad:

29. juli 2010
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Støt Østerbro IF
og bliv set!

Køb en annonce 
i klubbladet

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

Åbningstider Klubhuse

P.H. Lings Allé:

Tirsdag og Torsdag kl. 17.00 - 22.00

samt under weekendens kampe

Ryparken:

Efter aftale med Finn på tlf.:

22594044

OBS! INGEN KREDIT!

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

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

Sendes/afleveres til Frank Kristoffersen
fkg@mail.dk

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

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

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

Fodboldskole i juli måned!

Forældreforeningens sommerfest

For alle ungdomsspillere og deres forældre:

fredag den 27. august fra kl. 16.00 til ca. 20.00

Der vil blive arrangeret forældre-barn konkurrencer, 
og der vil selvfølgelig også være lidt godt at spise.

Afsæt nogle timer – det bli’r smaddersjovt.

Nærmere information følger.

Mange festlige hilsner fra

Forældreforeningen i Østerbro Idrætsforening



Generalforsamlingsreferat
ØSTERBRO OLD BOYS

Den årlige generalforsamling i Old Boys 
foreningen blev i år afholdt mandag den 
15. februar 2010 kl.19.00. Der mødte 
12 op inkl. bestyrelsesmedlemmer og 
revisorer.

Som dirigent blev Leo Jakobsen valgt, og 
han kunne konstatere, at forsamlingen 
var lovligt indkaldt, og han gav derefter 
ordet til Frank Kristoffersen, som frem-
lagde formandens beretning, der blev 
enstemmigt vedtaget af forsamlingen. 
Bagefter fremlagde kassereren regnska-
bet, som ligeledes blev godkendt. 

Der skulle herefter vælges ny bestyrelse 
for 2010, og da alle var villige til at 
genopstille, blev den nye bestyrelse gen-
valgt og er som følger:

Frank Kristoffersen  . . . . . . . Formand
Per Reitelseder . . . . . . . . . . Kasserer
Carl Aasager
Steffen Søberg

Keld Justesen og Jan Brinch Nissen blev 
ligeledes genvalgt som revisorer, så 
bestyrelsen og revisorer fortsætter derfor 
uforandret.

Under punktet eventuelt blev følgende 
nye initiativer drøftet:

Polenstur (Steffen/Klaus Sømand)
Pinsefrokost (Carl Aa)
Julefrokost (Steffen)
Weekend kro ophold (Jan Nissen)
Bankospil (Keld Juste)

Bestyrelsen og revisorer vil i løbet af 
året undersøge mulighederne og interes-
sen for eventuelt at arrangere en eller 
flere af disse aktiviteter for foreningens 
medlemmer.

Efter en lille times tid blev generalfor-
samlingen herefter lukket, og foreningen 
var vanen tro vært ved en genstand.

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

Oprydningsdag

14 15



16

OLD BOYS HOLDET
7 Mands Old Boys holdet sluttede efter-
året på en flot 3. plads lige efter Vanløse 
og Vestia med 5 sejre, 1 uafgjort og 3 
nederlag og 16 point.

VETERAN HOLDET
Veteran holdet sluttede turneringen på 
en flot 4. plads med 7 sejre, 4 uafgjorte 
og 7 nederlag. 25 point blev det til.

GRAND OLD MASTERS HOLDET
Grand Old Master holdet, som sidste år 
endte på en flot 2. plads, måtte i år tage 
til takke med en sidsteplads i rækken. 
Der kan dog ikke rykkes ned. 5 sejre, 1 
uafgjort og 15 nederlag blev det til og 
16 point.

Så lidt om foreningens aktiviteter 
i 2009 …
Der er i 2009 registreret 68 aktivt bidra-
gende medlemmer i foreningen, og der 
kommer hele tiden nye til, ligesom der 
falder nogle fra. Foreningen har igen 
i år givet tilskud til rejser, træningslejr 
og afslutningsarrangementer i såvel 
ungdoms- som i seniorafdelingen bl.a. 
Ungdomsafdelingens tur til Nørre Halne 
og Seniorernes årlige tur til Fjelstrup.

Sidste vinters interne billardturnering – 
blev atter i år arrangeret af Janus Gjøe 
og sponseret af Old Boys foreningen, og 
der var flotte præmier til de 3 bedste, 
samt vandrepokal til vinderen. Janus 
selv måtte for første gang se på som til-
skuer i finalerunden, da han helt uventet 
var blevet elimineret i mellemrunden. 
Vinderen blev Gert Jedig, som med nød 

og næppe fik sneget sig forbi Steffen 
med lige mange sejre, men fintællingen 
af sæt gav Jedig sejren. Steffen blev atter 
en flot 2’er (for kun Gud og han selv 
ved hvilken gang) og 3. pladsen gik 
ikke helt uventet til stortalentet Tommy 
”Spurv”. Franko syntes at være gået lidt 
i stå efter mange års imponerende frem-
skridt og måtte for 4. gang tage til takke 
med sidstepladsen.            
           
Willy Larsen Cup blev afholdt lørdag 
den 7. november for 16. gang, og der 
mødte ca. 63 op og spillede fodbold på 
små baner om formiddagen på den nye 
kunstofgræsbane og næsten det samme 
antal deltog i den efterfølgende frokost 
i klublokalet, hvor der vanen tro var 
en rigtig god stemning med højt smør-
rebrød, øl og snaps samt præmieover-
rækkelser. Vinderen af årets Willy Larsen 
Cup blev i år fuldt fortjent Veteran 
holdet. Der var flotte Willy Larsen Cup 
T-shirts til vinderholdet samt naturligvis 
W.L. pokalen. Der var i år tilmeldt 9 
hold, hvilket må være rekordtilmelding 
i nyere tid. Turneringslederen var atter 
i år Steffen, som ydede en fantastisk 
indsats med at arrangere denne lidt 
komplicerede turnering med hold i alle 
aldersklasser, men det skal tilføjes, at 
det var 1. senior (Thomas) som havde 
fået opgaven at fordele handicap til de 
forskellige hold. Af nye indslag i årets 
Willy Larsen cup var et ”rent” damehold 
fra Østerbro samt holdet fra Viktoria. 
Billardturneringen blev noget uventet 
vundet af Øbro Træ V/Tommy ”Spurv” 
og Hans Bonderøv. Tillykke til de 2 fra 
”Proffen”

Den Nye Stok (1999 -?) er i år blevet 
overrakt til Finn ”Maler” Hansen i for-
bindelse med hans 50 års fødselsdag, 
som blev afholdt i klubbens lokaler.

Foreningen har i år med en desværre 
noget forsinket hilsen og gave også mar-
keret 75 år fødselsdagen for målmand Ib 
”Carlo” Hansen.
Gløggaften - hvor foreningen serverer 
gratis gløgg og æbleskiver - blev holdt 
i klublokalet torsdag den 17. december 
efterfulgt af et stort Amerikansk lotteri 

med mange flotte præmier. Der mødte 
ca. 45 op til dette traditionsrige arrange-
ment. 

Med sportslig hilsen
Bestyrelsen

Så sødt som i gamle dage …

ØSTERBRO OLD BOYS 2009

Runde fødselsdage i 2010
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Så er vinteren overstået, vi har haft det 
godt i svanemøllen.
Vi har haft små 20 spillere henover 
indendørssæsonen, desværre må jeg 
sige at mange er ustabile, de kommer 
for sjældent til træning. Det er jo heldigt 
for dem som kommer til træning , der er 
bedre plads, men niveau forskellen på 
holdet er stor.
Heldigvis har vi en gruppe på 15 spil-
lere som er meget stabile, og det er altid 
en fornøjelse at træne dem, der er højt 
humør, masser af spillelyst og et stort 
ønske om at blive bedre.
 
Som noget nyt denne vinter havde vi 
tilmeldt et hold i en 7 mands turnering, 
vi gav denne mulighed for de bedste af 
vores spillere som derfor blev tilmeldt i 
A rækken. turneringen startede i novem-
ber og er netop færdig spillet. Vi mødte 
hård modstand, spillede en masse gode 
kamp. Vigtigst af alt så har de 11 drenge 
udviklet sig rigtig rigtig meget, det håber 

vi de tager med fra den store 7 mands-
bane ned til den normale 5 mandsbane.
 
Henover vinteren har vi eller nogen af 
vores drenge trænet udendørs på vores 
nye super fede kunststofbane. Der er 
bare en fornøjelse at træne på et jævnt 
underlag, og vi glæder og håber at 
kunne bruge banen fremover.
 
Nu ser vi frem til foråret og sommeren, 
og glæder os til de kampe vi skal spille.
Vi er tilmeldt med 3 stk 5-mandshold 
i turneringen, opdelingen har været en 
besværlig og lang proces. Forhåbentlig 
er der flere af drengene der kommer 
hyppigere, vi har brug for flere stabile 
drenge, det kræver en bedre forældre 
opbakning.
 
Til sidst et stort tillykke til Ecevit som 
har været på trænerkursus og bestået.
 

Hilsen Jens

Lidt fra 2010Billard
Årets klubmesterskab i billard er netop 
færdigspillet, og det blev en gyser 
udover alle forventninger. I de indle-
dende puljer formåede få spillere at 
beholde deres favoritværdighed, og 
spille sig direkte i finalen ved at vinde 
deres respektive pulje. Men allerede i de 
indledende puljer begyndte også over-
raskelserne. 
De 4 puljevindere, og dermed direkte 
kvalificeret til finalen, var: 
Tommy ”Spurven”, Steff Søberg, Søren 
Palm og Kjeld Justesen. 
 
Af de 4 to’ere som måtte ud i en mel-
lemrunde, om de sidste 2 pladser, var 
det overraskende nok den tidligere stor-
mester, Janus K. Gjøe, samt Flemming 
”Fifa”, der besatte de sidste 2 pladser 
i finalen, foran rutinerede billardhajer 
som HB-formanden Morten samt Italiens 
bedste billardspiller, Franco. 
Finalen, der blev spillet lørdag den 23. 
Marts, forblev spændende fra start til 
slut, og havde nogle store overraskelser 
undervejs. Men efter sammenlagt 15 
kampe stod resultatet og finalens place-
ringerne klar. 
  

1.   Janus K. Gjøe 
2.   Steff Søberg 
3.   Tommy ”Spurven” 
4.   Flemming ”Fifa” 
5.   Kjeld Justesen 
6.   Søren Palm 
  
Dermed har Janus skrevet sig ind i histo-
riebøgerne som den eneste spiller der 
har vundet klubmesterskabet mere end 
1 gang. 

Værd at bemærke:
For 5. år i træk kunne Steff Søberg ero-
bre den lidet ærefulde placering som nr. 
2 i årets Billardturnering, men mon ikke 
den placering bliver vekslet til en første-
plads til næste år. 
  
Turneringsledelsen takker for en god 
turnering og ønsker alle en god som-
mer, samt beder jer alle huske på at 
Billardturneringen fortsætter igen til 
næste år. 

Med venlige hilsener 
Turnerinsledelsen 

Janus K. Gjøe

U 13 i Nettotrøjer
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Søndag d. 28 marts havde børne og 
ungdomsafdelingen i Østerbro IF fæl-
lestræning på kunststofbanen. På trods 
af, at vi var gået fra vinter til sommertid 
om natten mødte alle op til tiden. Vi 
havde inviteret vores Damesenior og et 
mikroputhold fra Hvidovre (Veteranen 
Thomas Laurenborg’s hold) til at deltage 
og sammen med vores egne endte vi 
med at blive små 50 spillere, i alderen 7 
til 23 år. 

Efter at Jens havde varmet spillerne godt 
op delte vi os i 4 stationer.
En station havde øvelsen 1v1 retvendt, 
en station havde spilleintelligens, en 
station havde skud på mål og en station 

havde løbe og koordinationsøvelser. På 
skift kom alle rundt til alle 4 stationer. 
Fællestræningen blev afsluttet med små 
turneringer, aldersopdelt, og her var det 
tydeligt at se glæden ved leg med bol-
den hos alle børn. 

Vi sluttede af i klublokalet, med spa-
ghetti og kødsovs som vor mor lavede 
det. Her var det forældremusklerne fra 
’01 der diskede op, mens andre hjalp 
med at øse op og til sidst, vaske op. 

Tusind tak for opbakningen til arrange-
mentet skal lyde til alle spillere, trænere, 
forældre og ledere.

Ungdomsudvalget

Fællestræning på "Kunsten" sidst i marts 2010
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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 2010

Støt sponsorerne
 - de støtter os !



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bestyrelsesmedlem: Carl Aasager  
privat: 3967 2009

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

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

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

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

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

3. Holdet, serie 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

4. Holdet, 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

5. Holdet, serie 4, pulje 16: Chris Madsen
mobil: 2711 3136
e-mail: chrispoirel@hotmail.com

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

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

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

7M Herre 1, pulje 151: Patrick Slansky
mobil: 2855 2213
e-mail: patrick.slansky@hilton.com

7M Herre 2, pulje 154: Christian Thorsen
mobil: 2613 3016
e-mail: christian.thorsen88@gmail.com

7M Herre 3, pulje 159: 
Casper Søgaard-Hansen. Mobil: 3116 2154
e-mail: caspershansen@msn.com

7M Kvinde, mester: 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

7M Kvinde 3: 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

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

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

Ryparken: Finn Brønnum 
mobil: 2259  4044

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KLUBADMINISTRATION 2010


