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Sæsonen 2006 er snart ved at gå i gang,  
hvis ellers vejrguderne er med os. Vi må 
nok se i øjnene, at der ikke bliver spillet 
på Fælleden før efter Påsken.
Vi har afholdt vores årlige Generalfor
samling på en mandag, uden det store 
fremmøde. Vi skal nok gå tilbage til at 
afholde det årlige møde på en torsdag, 
hvis ellers vi kan finde et sted at afholde 
generalforsamlingen!!                   
Hvorfor nu denne udtalelse. Jo på 
Generalforsamlingen fortalte jeg bl.a. 
om det arbejde jeg via mit formandskab 
i FS har været med til at udføre. HB og 
ØIF har igennem nogle år brugt kræfter 
på at få myndighederne i tale førend vi 
skal rykke ud, fordi Parken vil rive tribu
nen ned og bygge en ny.
På et møde med Parkens direktion 
har vi fået at vide, at man agtede at 
gå i gang pr. 1. oktober 2006.  Dog 
ville vi få lov til blive i lokalerne 
til udgangen af fodboldsæsonen. 
Hvor skal vi så hen?  Parken får ikke 
nedrivningstilladelse  med min
dre fælledeklubberne er genhuset.                                                            
Der er i uvejrs tider man skal rykke sam
men. Jeg 
Dette ved Parken godt og vil være os 
behjælpelig med at finde noget nyt.

HB og ØIF har talt med borgmestre, de 
forskellige udvalg og magistratsafdelin
gerne. Man har forståelse for vore pro
blemer, men man tror ”problemet” løser 
sig selv.
Vi har senest peget på en placering på 
Øster Alle ved Borg. Jensens Alle. Dette 
i forbindelse med hele den store omlæg
ning, der skal finde sted på Øster Alle 
indenfor de nærmeste år.
sted at afholde generalforsamlingen!!                   
Denne ide er nu blevet skud ned, fordi 
det ikke harmonerer med den gave 
Kommunen fik af Realdania Fonden. 
Vi må så begynde forfra igen med borg
mestre og administrationen.
Vi må nok se i øjnene, at vi på et eller 
andet tidspunkt skal ud i en midlertidig 
genhusning d.v.s nogle ”skurvogne”. 
Dette behøver ikke at være den værste 
løsning. Hermed kan kommunen blive 
nødt til at erkende problemets omfang. 
ne til ugangen af fodboldsæsonen.                        
Vi der arbejder med projektet er stadig 
optimister. Vi skal nok holde alle under
rettet om sidste nyt i sagen.
Det er i uvejrstider, man skal rykke sam
men. Jeg tror og håber alle vil støtte os i 
vores kamp for et nyt klubhus.

Poul Klarskov
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Indkaldelse til  ØIF´s  generalforsamling

Torsdag den 8. marts 2007 kl. 19.00 i klubbens lokaler 
P.H. Lings Alle 2, 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

Når jeg her i starten af 2007 sidder og 
tænker over oplevelserne som tilskuer til 
Østerbro´s kampe i 2006, uden først at 
have gennemset mine kampreferater, er 
der nogle ting som slår mig.
Dels glemmer man jo ikke foreløbig de 
tre pokalkampe i Klosterhaven – også 
fordi der pludselig dukkede tilskuere op 
i et sådant omfang, at der var kø for at 
komme ind! Og så var kampene mod 
BSV fra 2. division og Fremad Amager 
fra 1. division særdeles opløftende, rent 
spillemæssigt.

Kampen mod Viborg ff fra Superligaen 
blev lidt af et antiklimaks, men det var 
sjovt at se så stor interesse for at se kam
pen fra en række mennesker som ellers 
ikke kommer i Klosterhaven.

Og dels er der enkelte kampe som har 
sat sig fast i hovedet på mig. Jeg har set 
alle 1.holdets turneringskampe i 2006, 
men det er kun nogle enkelte som jeg 
husker uden at kikke i kampreferaterne.
Forårets kampe husker jeg meget dårligt 
– man har det heldigvis med at fortræn
ge dårlige indtryk – men kampen mod 
Bramming husker jeg. Den var ikke god, 
tværtimod, men det var et forfærdeligt 
vejr at køre til Jylland i, og dommeren 
forlangte at banen blev kridtet op – igen 
– for alle streger var stort set forsvun
det! Og så husker jeg også kampen i 
Horsens mod Horsens FS. Der fik vi 
forårets første og meget vigtige point på 
Nick´s hovedstød, hvor han i situationen 
brækkede næsen!
Det er sådan set ”rejserne” jeg husker 
bedst – og så at vi kun fik 9 (ni!) points i 
hele foråret og alligevel klarede frisag.

Nu vi er inde på ”rejserne” blev der jo 
lidt færre i efteråret hvor vi kom i kreds 
I og så har jeg fået selskab på turene, 
idet en anden fast tilskuer til kampene, 
Jørgen, gerne gør mig selskab. 

Her i efteråret har vi sammen været i 
Kalundborg, hvor vi fik set en stor del 
af Sjælland, fordi jeg kørte forkert et 
par gange (sådan er det når man har 
selskab!) men heldigvis var vi startet 
hjemmefra i så god tid, at vi nåede frem 
inden kampstart og overværede en sær
deles god forestilling med mange tilsku
ere og en Østerbrosejr. Vi var også sam
men i Døllefjelde og i Nykøbing Falster 
(B.1921), men de kampe var der ikke 
meget ved, set med Østerbrobriller. 

Jeg er jo den ”faste” tilskuer ved stort set 
alle Østerbro´s turneringskampe – men 
jeg er ikke den eneste. Jørgen, som jeg 
nu står sammen med, er stort set ligeså 
fast. Jørgen har spillet i Ø.B. som ung – 
nu er han blevet pensionist. De seneste 
år har Jørgen fulgt holdet, hjemme som 
ude, på cykel fra Glostrup, hvor han bor 
– det kalder jeg engagement! Desværre 
er der ellers ikke ret meget tilskuerop
bakning omkring 1.holdet. Jeg kan forstå 
at der ikke kommer mange Østerbro´ere 
når der spilles i provinsen, men at der 
ofte er flere tilskuere fra gæsteholdet 
end fra hjemmeholdet til kampene i 
Klosterhaven er skuffende.

Men der skal åbenbart mere end dan
marksseriefodbold til – for til pokal
kampene mod Fremad A. og Viborg var 
der mange mennesker i Klosterhaven 
– rigtig mange – og de allerfleste var 

En tilskuers oplevelser i 2006

A
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Ndr. Frihavnsgade 74, 2100 København Ø. Tlf. 35 38 88 77

F. LINCK
Alt glarmesterarbejde udføres

Indramning af billeder
Butiksruder
Termoruder

Blyindfattede ruder
Alu-rammer efter mål
Stort udvalg i plakater

Klik ind på hjemmesiden

www.osterbro-if.dk

-se bl.a. referater fra 1. senior
samt kampprogram for alle klubbens hold

Østerbrofans. Tænk hvis der til dan
marksseriekampene kunne komme blot 
et par hundrede – sikke en stemning der 
kunne være på Klosterhaven. Men sæd
vanligvis er der langt under halvtreds, 
som hepper på Østerbro.

Efteråret husker jeg i øvrigt for en god 
start – en dårlig oktober – og så heldig
vis en sejr i den allersidste kamp (mod 
Albertslund). Og så fik Østerbro jo for 
resten ny træner i sommerpausen. Jeg vil 
benytte lejligheden til at ønske Freddy 
Lillelund tillykke med en trods alt god 
start. Freddy er jo en anden type end 
Per Hansen. Jørgen savner Per´s råberi, 
som han kalder engagement – selv er 
jeg mere til Freddy´s mere afdæmpede 
facon – og jeg tror faktisk også at de fle
ste af spillerne har samme mening.

Nu venter vi, de få trofaste tilskuere, 
utålmodigt på at det bliver påske og for
årsturneringen går i gang – forhåbentlig 
med bedre forårsresultater end tilfældet 
har været de sidste par år. Jeg tror faktisk 
at det vil hjælpe meget hvis vi kan lokke 
nogle flere over i Klosterhaven. Kom 
dog over de par timer først på lørdag 
eftermiddag og se vort danmarksserie
hold – indimellem spiller de faktisk rig
tig godt – de fortjener at der er flere som 
støtter dem!  

Hans-Otto
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Arbejdernes Landsbank i Nordre Frihavnsgade 
hjælper unge til en bedre økonomi:

Arbejdernes Landsbank i Nordre Frihavnsgade på Østerbro har en vifte af 
nye tilbud til unge. 
 
Forskellige behov
Bankens vifte af nye tilbud til unge tager udgangspunkt i en såkaldt 
Tjekkonto. Den kan benyttes af unge i mange forskellige situationer. 
Det kan være til den unge studerende, der skal anskaffe sig pc-udstyr 
og undervisningsmaterialer, eller til lærlingen, der skal flytte hjemmefra 
og indrette sig i egen bolig eller måske har behov for finansiering af et 
køretøj. Det kan også være et tilbud til den, der vil se verden, inden man 
etablerer sig med ejer eller andelsbolig.

Kan forlænges til og med det 28. år
Tjekkontoen er for alle mellem 18 og 24 år, men den kan anvendes frem 
til og med det 28. år, hvis man er i gang med en godkendt SU-videregå-
ende uddannelse.

Arbejdernes Landsbanks nye tilbud til de unge har disse hovedpunkter:

• Fornuftig rente fra første til sidste krone.
• Mulighed for at få en kassekredit på op til 25.000 kr. til lav rente 
• Mulighed for at låne op til 50.000 kr.
• Gratis adgang til AL-NetBank Privat samt AL-SMSBank 
 og AL-WAPBank.
• AL-Maestro-kort, eller AL-MasterCard til halv pris.
• Gratis veksling af valuta
• Gratis dankort
• Gratis betalingsservice
• Gratis rådgivning

Se mere på vores hjemmeside www.al-bank.dk under ”ungdom”.

Ndr. Frihavnsgade 74, 2100 København Ø. Tlf. 35 38 88 77. E-mail: 5379@al-bank.dk; www.al-bank.dk.

Endelig lykkedes det, at få et 2. hold i 
serie 1, samtidig med,  at vores 1. hold 
klarer sig godt i DS.

Da jeg blev spurgt, om jeg ville hjælpe 
ØIF som stod uden træner på 2. holdet 
var det ikke en svær  beslutning,  at 
hoppe fra Tårnbys dame DS tilbage for 
at hjælpe ”min” gamle klub. 

Da jeg skulle starte midt i en sæson og 
afløse Freddy, som rykkede op som 1. 
holdttræner, var det vigtigt for os alle, at 
finde hinanden på holdet. Vores første 
kamp var en torsdag på hjemmebane 
mod VLI. Vi vandt 51. ØIF var et godt 
hold med mange koncentrerede og mål
rettede spillere. Jeg var glad, nu skulle vi 
”bare” holde denne stil i alle kampene 
  og det gjorde vi!!!

Det blev til 11 kampe.
10 sejre.
1 uafgjort.
En målscore på 527.

Det er nok det flotteste jeg længe har set.

Den sidste kamp var mod Victoria. Her 
var vores oprykning i hus, men med sejr 
i denne kamp vandt vi også  retten til at 
håne i gangene under tribunen, når vi 
skal klæde om. 

Da vi skulle spille en lørdag, var der 
lagt op til mad og drikke efter kampen. 
(Glemte jeg at sige, at vi vandt 51!!)  
Det endte med, at det flød med øl og 
champagne og minsandten om ikke 
træner og holdleder fik en lufttur. Festen 
var super. 

Jeg vil slutte af med at takke bestyrelsen, 
og de faste tilskuere og vores sponsor 
Arbejdernes Landsbank som udover at 
dukke op til kampen også medbragte 1 
kasse guldøl og en invitation til julefro
kost for hele holdet med ledsager. 

Godt nytår 

Med sportslig hilsen Kim Bager      

         

2. holdet.
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Kontingent i Østerbro IF pr. kvartal

(fra juli kvartal 2005)

Miniput: ............................................................................................. 165 kr.
Lilleput: .............................................................................................. 165 kr.
Drenge: .............................................................................................. 225 kr.
Junior: ................................................................................................ 225 kr.
Ynglinge: ............................................................................................ 225 kr.
Piger: .................................................................................................. 225 kr.

Senior: ................................................................................................ 375 kr.
Senior u. 25 år: .................................................................................. 300 kr.
Aktive på efterløn ............................................................................... 350 kr.
Passive: ............................................................................................... 125 kr.
Passive på pension: ............................................................................... 90 kr.

"Jam session"

Tillykke med de 20 år:
Stine Hansen .................................................. 3. juni

Tillykke med de 30 år:
Danny Eid ...................................................... 5. april
Nicolai Rasmussen ......................................... 28. september

Tillykke med de 40 år:
Søren Bo Olsen .............................................. 24. april
Kenneth Oehlenschlæger ............................... 23. juni
Michael JuhlerNøttrup ................................... 1. september

Tillykke med de 50 år:
Willy Lyng Larsen ........................................... 15. april
Bjarne Schacke ............................................... 30. november

Tillykke med de 60 år:
Stig M Andersen ............................................. 22. marts
Hans Otto Hein .............................................. 21. august
Finn Brønnum ................................................ 17. september
William Nielsen ............................................. 3. oktober
Jørgen Schou Jensen ....................................... 9. november

Tillykke med de 65 år:
Robin G Hansen ............................................. 12. april
Ole Liljebjerg ................................................. 30. oktober

Tillykke med de 75 år:
Mogens H Petersen......................................... 4. juni
Finn Jensen ..................................................... 7. juli

Runde fødselsdage i 2007

OBS! 

Deadline til næste klubblad:

22. marts 2007
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Finalisterne i dette års interne bil
lardturnering, som i år blev arran
geret af Janus Gjøe og sponsoreret 
af Old Boys foreningen, var Janus 
Gjøe, Hans Christiansen, Lars, Steffen 
Søberg, Henrik ” Hvide” og William. 
Sidstnævnte havde dog måttet melde 
afbud til selve finalerunden
.
Finalestævnet blev afviklet af de 5 fina
ledeltagere i klublokalet lørdag den 
25. marts. Dagen startede med fælles 
Brunch med tilbehør for såvel aktørere 
som for tilskuere, så formen var lagt fra 
starten. Det skulle også vise sig at blive 
en lang dag for nogle.

Det blev hurtigt klart for alle, at finale
stævnet var særdelses jævnbyrdigt og 
spændende, og da alle kampe langt om 
længe var færdigspillet, blev slutresulta
tet, at Janus genvandt mesterskabet og 
snuppede dermed Vandrepokalen og 1. 
præmien, som bestod af en billardkø samt 
en fin flaske Cognac. 2. pladsen gik til 
Steffen, som hermed endelig kom på sejrs
skamlen, og den tidligere mester Henrik 
”Hvide” tog sig af 3. pladsen.

Vi i Old Boys foreningen vil gerne takke 
Janus for hans store arbejde med at arran
gere Billardturneringen og håber, at denne 
turnering kan gentages til næste vinter.

Billardturneringen 2005/2006

Den stolte vinder modtager de flotte præmier
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Østerbro I.F. Old Boys
Den årlige generalforsamling i Old Boys 
foreningen blev i år afholdt i klubbens 
lokaler på P.H. Lings Alle mandag den 
20. februar 2006 kl.19.00. Der mødte 
11 op, hvilket må siges at være lidt skuf
fende.

Som dirigent blev Leo Jakobsen valgt, og 
han kunne konstatere, at forsamlingen 
var lovligt indkaldt, og han gav derefter 
ordet til Steffen Søberg, som på vegne 
af Frank aflagde formandens beretning. 
Den blev enstemmigt vedtaget. Herefter 
fremlagde kassereren regnskabet, som 
ligeledes blev godkendt. 

Herefter skulle der vælges ny bestyrelse 
for 2006, og da alle var villige til at 
genopstille, blev den nye bestyrelse sam
mensat som følger:

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

Som kritiske revisorer blev Tommy 
Bjergsted og Kim Sindahl genvalgt.

Under punktet Diverse blev en even
tuel 40 års jubilæumsfest i Old Boys 
Foreningen livligt debatteret, og der var 
bred enighed om, at et sådan arrange
ment skulle gennemføres, dog skulle alle 
pengene ikke bruges udelukkende på 

dette. Der kom flere forslag fra forsam
lingen vedr. afholdelsen, og det er nu 
op til bestyrelsen, at fastlægge hvorledes 
jubilæet kan fejres.

Kim Sindahl foreslog en musikaften på 
en fredag. Et anden måde kunne være at 
holde en Reception i klublokalet, som 
formentlig ikke eksisterer i 2007.
Efter en lille times tid blev generalfor
samlingen herefter lukket, og foreningen 
var vanen tro vært for en genstand.

Østerbro Old Boys forening er en gam
mel forening, som har eksisteret siden 1. 
oktober 1966, og foreningens formål er 
i samarbejde med Østerbro IF at bevare 
aktivt fodboldspil for Ø.I:F’s medlem
mer, samt ved forskellige arrangementer 
at bevare sportslige og kammeratlige 
sammenhold blandt foreningens med
lemmer. Vi er samtidig en støtteforening, 
som kan yde støtte til selve hovedfor
eningen samt enkelte hold eller perso
ner. 

Af aktiviteter afholder vi bl.a.Willy 
Larsen Cup samt Gløggaften efter sæson
afslutningen. Vi modtager meget gerne 
forslag og hjælp til yderligere aktiviteter 
fra medlemmerne.

Kontingentet er for 2006 fastsat til kr. 
130,00 pr. halvår.

Foråret 2006 spillede vi i Mesterrækken 
pulje 60B. Vi blev efteranmeldt da nogle 
hold havde trukket sig. Jeg viste godt at 
vi ville få det svært, ikke fordi vi ikke 
var gode nok, men fordi det kneb med 
fremmøde til træning , og uden fornuftig 
træning er det svært at begå sig i denne 
række. Vi havde også problemer med 
at stille i stærkeste opstilling, og nogle 
kampe kunne vi lige stille 11 mand, 
hvoraf nogle ikke var i tilstrækkelig 
træning. Set i lyset af disse omstænde
ligheder syntes jeg at en beskeden 3 
sidste plads var hvad vi kunne forvente. 
Det skal dertil dog siges at vi i nogle 
kampe tabte med kun et enkelt mål efter 
at have spillet godt fodbold og virke
lig kæmpede for konge og fædreland. 
Vort pointudbytte blev 2 sejre en enkelt 
uafgjort og resten af kampene tabte vi, 
hvilket gav os 7 point. Dette gjorde at vi 
måtte ned i Ynglinge 1 i efteråret.

Efterår 2006. Jeg var meget mere opti
mistisk med henblik på vort efterår. Dels 
rykkede vi en række ned og dels fik vi 
4 spillere tilbage efter de havde været 
på efterskole. Det drejer sig om Pelle, 
Rasmus, Christoffer samt Jesper. Dette 
gav en betydelig større og stærkere trup, 
samt en større konkurrence om plad
serne hvilket var positivt for både hold 
og træner. Det indvirkede på fremmødet 
til træning som blev betydeligt bedre og 
det gav en større intensitet i træningen 
til glæde for både træner og spiller. Det 
indvirkede også på udtagelse af holdet, 
idet jeg nu skulle til at fravælge spillere, 
og det har jeg ikke prøvet ret tit i de 2 
forgående år, så det var også en ny situ
ation for mig. Efteråret forløb som jeg 

havde håbet, vi gik ubesejret igennem 
turneringen med 7 sejre og 3 uafgjorte 
kampe og sluttede på 1 pladsen foran 
Vestia på en bedre måleregnskab. Stort 
tillykke til drengene som havde fortjent 
dette, idet det blev gjort på en måde 
hvor vi i nogle kampe spillede drømme
fodbold det meste af tiden. 
I november var vi med i KMinden
dørs samt KBU`s breddestævne i Club 
Danmarkshallen. I KMindendørs var 
det fire kampe og i bad (nogle af jer). Vi 
startede godt ved at slå vore naboer fra 
Skjold med hele 51 derefter gik det ned 
at bakke både spille og pointmæssigt, 
vi sluttede på en delt 3 plads. I KBU`s 
breddestævne spillede vi ikke efter 
point, men for en god gang træning. Det 
var en god formiddag med godt spil ind 
i mellem.
Sluttelig vil jeg til vor bestyrelse sig, at 
denne årgang 89 bliver den sidste store 
tilgang til vor seniorafdeling i rigtig 
mange år frem i tiden . Jeg forventer 
derfor at i kommer ud af busken således 
at I i løbet af foråret 2007 finder ud af 
hvad der skal ske med dette materiale 
inden det bliver tabt på gulvet hvis de 
begynder at sive ud af klubben. Giv 
de unge mennesker besked på hvilke 
planer I har med dem frem i tiden. Efter 
min mening er der flere kommende 
emner til både 1 og 2 holdet

Til drengene vil jeg sige, vi får et spæn
dende år i 2007 mød op til træning og 
kamp med godt humør og god gejst.

Med Sportslig Hilsen
Hans Overdahl

Nyt fra Ynglingeafdelingen 2007



Slutstilling 2006
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Old Boys Holdet
Et helt nyt Old Boys hold så dagens lys i 
2006. Efter en lidt sløj start i foråret, kom 
holdet stærkt igen i efteråret og endte på en 
flot 3. plads i rækken. Holdet består af for
tinsvis garvede tidligere 1. holds spillere og 
har uden tvivl potentialet til at blive et kom
mende tophold, såfremt lysten og energien 
kan bibeholdes.

7 Mands Old Boys holdet, som styres ben
hårdt af Søren Bannow i Ryparken, vandt 
suverænt forårsturneringen og rykkede op i 
Mesterrækken i efteråret, hvor holdet blev 
en flot nummer 2 ved kun at tabe en kamp. 

Veteran Holdet
Veteran holdet, som fortsat ligger i den 
bedste række, har i år vist lidt svaghedstegn, 
men endte dog på en 9. plads i rækken, kun 
2 pladser over nedrykningsstregen.

Super Veteran Holdet
Super Veteran holdet, som sidste år havde 
en særdeles ustabil sæson, måtte i år trække 
holdet efter forårsturneringen.

Super Masters Holdet
Holdet som sidste år endte på en flot 2. 
plads blev i år en suveræn nummer sidst i 
rækken. Der kan dog ikke rykkes ned fra 
denne række. Gennemsnitsalderen nærmer 
sig de 60 og det bliver sværere og sværere 
at følge med, så det ender muligvis med 
”oprykning” til Grand Masters.

Så lidt om foreningens aktiviteter 
i 2006…

Der har i 2006 været 80 aktivt bidragende 
medlemmer i foreningen, og der kommer 
hele tiden nye til, ligesom der falder nogle 
fra. Foreningen har igen i år givet tilskud til 
forskellige indkøb i klublokalet og til billar
det samt til rejser, træningslejr og afslutnings
arrangementer. Derudover har der i år været 
ekstraordinære udgifter i forbindelse med  
40 års jubilæum samt til Willy Larsen Cup, 
hvor der i år var fri bar til frokosten.

40 års jubilæum i Old Boys foreningen blev 
afholdt i klublokalet lørdag den 21. oktober 
og der var gratis entre til 1. holdets kamp i 
Danmarksserien samt efterfølgende fri bar 
og sandwich i lokalet til de indbudte. Der 
var et pænt fremmøde, og vi havde alle en 
hyggelig og nostalgisk eftermiddag, hvor 
de gamle foreningsbøger og Stokken blevet 
taget ud af skabet og studeret.

Sidste vinters interne billardturnering – blev 
arrangeret af Janus Gjøe og  sponsoret af 
Old Boys foreningen,  og der var flotte 
præmier til de 3 bedste, samt vandrepokal 
til vinderen. Vinderen blev arrangøren selv, 
nemlig Janus. Steffen og Henrik ”Hvide” 
blev henholdsvis 2er og 3er.            

Willy Larsen Cup blev afholdt lørdag den 
4. november for 13. gang, og der mødte ca. 
40 op og spillede fodbold på små baner om 
formiddagen og næsten lige så mange del
tog i den efterfølgende frokost i klublokalet, 
hvor der vanen tro var en rigtig god stem
ning med præmieoverrækkelser, sang og bil
lardturnering i form af en ”makkerpot”. Der 
var i år fri bar til de, som deltog i frokosten. 

Old Boys Foreningen
Leder holdet med Steffen & Co. i storform 
blev vinderen af årets Willy Larsen Cup.

Den Nye Stok (1999  ?) er i år blevet over
rakt til Steffen Søberg i forbindelse med hans 
50 års fødselsdag.

Gløggaften  hvor foreningen serverer gratis 

gløgg og æbleskiver  blev holdt i klublo
kalet torsdag den 14. december efterfulgt 
af et stort Amerikansk lotteri med mange 
flotte præmier. Der mødte ca. 45 op til dette 
traditionsrige arrangement. Repræsentanter 
fra Arbejdernes Landsbank mødte ligeledes 
op og bidrog med mange flotte præmier til 
lotteriet.

STØT OLD BOYS FORENINGEN
OG STYRK KLUBBEN!

Siden 1. Oktober 1966 har Østerbro Old Boys Forening haft til formål  i sam
arbejde 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… 

Veteranholdet lader op før en vigtig kamp
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Som det efterhånden er blevet en tradi
tion – det er da ihvertfald andet år – så 
delte forældreforeningen igen i år god
teposer ud til alle vores ungdomsmed
lemmer på den sidste træningsdag før 
jul. I år havde vi lavet rigeligt med 
godteposer. Vores erfaringer fra året før 
var nemlig, at alle søskende også gerne 

vil have godteposer og at forældrene 
bliver temmelig skuffede hvis der ”kun” 
er godteposer til klubbens medlemmer 
og ikke til hele familien. Og igen i år 
var det med stor fornøjelse af forældre
foreningen julenisser kunne uddele god
teposer, ønske god jul og se glæden hos 
både poderne og forældrene.  

I det forgange år har der været flere 
begivenheder i forældreforeningens 
virke.

Fredag 3. februar holdt foreningen det 
årlige ”Afterburnerparty”. Et festligt 
arrangement som holdes af og for foræl
dreforeningens bestyrelse for at sige tak 
for kampen til hinanden for det år som 
er gået. Til denne fest inviteres ægtefæl
ler, da de jo må lide når deres bedre 
halvdele lægger al deres tid i klubben.
Festen bliver afholdt som delvis sam
menskudsgilde og til hvert arrangement 
er der også aktiviteter som skal gen
neføres – grublerier som skal løses og 
konkurrencer som skal vindes.
Ja, og så er der selvfølgelig fest og sang 
til langt ud på aftenen. 

Onsdag d. 22. februar var det så tid til 
foreningens generalforsamling.
Fremmødet var igen i år skuffende – tak 
til de som mødte op – det havde været 
lidt sjovere
om der havde været flere deltager.

Formanden fremlagde bestyrelsen 
beretning for de få, men interesserede, 
tilhørere og kasseren fremlagde regnskab 
2005. 

Herefter kom turen til budgettet, som for 
2006 vil udvise et lille underskud. Dette 
skyldes i høj grad den vigende støtte til 
forældreforeningen. Det må undre alle, 
at på trods af stigning i medlemstallet 
for børn og ungdom, at kun få foræl
dre synes at støtte forældreforeningens 
arbejde. Vi håber selvfølgelig at denne 
tendens er forbigående og at forældrene 
til vores unger, får øjnene op for at den 
støtte de giver til foreningen, får ungerne 
igen i form at forkellige aktiviteter (læs 
andensteds i bladet om børnebanko), og 
ikke mindst økonomisk støtte til stævner 
og afdelingsarrangementer.

Men så skete det!!!! Ved valg af ny 
bestyrelse havde tre forældre fundet 
vej til forældreforeningen og havde vist 
deres interesse for at deltage i bestyrel
sesarbejdet. Dette betød at vi, endelig, 
har fået tilført nye kræfter og nye ideer til 
forældreforeningens bestyrelse. Og altså 
at det arbejde der blev startet i 1998 kan 
fortsætte længe endnu.
Velkommen til de tre nye bestyrelses
medlemmer:
Lotte Witt (valgt som næstformand), 
Henriette Nielsen (valgt som bestyrelses
medlem) og Signe Johansen (valgt som 
suppleant).
Det skal nævnes at disse tre allerede har 
påtaget forskellige opgaver i foreningen.
Dernæst rundede vi af med forskellige 
diskussioner under eventuelt, hvorefter 
formanden takkede for god ro og orden.

Nyt fra forældreforeningen



Ja, sådan blev der råbt – højt og inder
ligt – ved det traditionsrige børnebanko, 
arrangeret af forældreforeningen.
Omkring 16 forventningsfulde unger tog 
gevinsterne i øjesyn.
Naturligvis bestod gevinsterne af børne
venlige ”ting” som også kan sætte gang 
i den fysiske aktivitet. Der var nemlig 
både træningstøj, læderfodbolde og bil
letter til Østerbro svømmehal mellem 
præmierne.
Og fysisk aktivitet skal der der nok blive 
brug for efter denne bankoaften. Vi spil
lede 2 gange 4 spil og før første ”sæt”, 
blev der tanket rigeligt op af slik og 
sodavand hos Lis i baren. 
Så sænkede stilheden og koncentratio
nen sig over flokken – kun afbrudt af 
nummeropråberLeo, som i vanlig stil 
underholdt med forsekllige variationer 
af elleve.
Ved ”banko” blev de uddelte gevinster 

beundret og misundt? – og sidegivnster
ne – slik – blev lystigt tygget alt imens 
spillet fortsatte.
I pausen blev der atter tanket op fra 
baren udvalg af slik og sodavand.
I løbet af andet ”sæt” – begyndte kon
centrationen at dale. Måske som følge 
af at nogle blev trætte, eller fordi spil
lebrikkerne begyndte at klistre fast til 
fingrene. Og ca. kl. 20 var det hele 
overstået.
Gevinsterne var blevet fordelt – heldig
vis havde de fleste vundet lidt.
Der blev ryddet op – på opfordring – og 
gevinsterne blev vist frem til forældre 
som var kommet for at hente deres 
trætte poder hjem.
Endnu en herlig bankoaften var forløbet 
præcis som den skulle, og vi glæder os 
allerede til næste gang vi skal ses igen.

Forældreforeningen

Bingo – Banko!
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Næstformanden Linda Sørensen bød 
de fremmødte velkommen til forenin
gens ordinære generalforsamling 2006.  
Linda medbragte en hilsen fra den syge
meldte formand Frank Kristoffersen.

Punkt 1: Valg af dirigent. Leo Jakobsen. 
Dirigentens konstaterede generalforsam
lingens lovlighed.                                            
Punkt 2 : Linda bød repræsentanter fra         
banken velkommen. Linda og ban
ken uddelte pokalen årets ØIF til Leo 
Jakobsen.
Årets leder blev Jesper Witt.                

Linda berettede om bestyrelsens arbejds       
metoder og uddannelse. Alle udvalg 
bidrager hver især med en indsats.                          
De forskellige udvalg aflagde en kort 
beretning fra deres arbejde.
Bestyrelsens mål for det kommende år 
Flere medlemmer.
Alle betaler kontingent.
Alle hold skal have bedre forhold.
Vort motto er: en social klub.
Linda takkede alle der havde gjort et
arbejde for klubben i 2005.

Der var spørgsmål vedr. lokaleforhol
dene. Se under Saksesparket.
Beretningen blev herefter godkendt. 

Punkt 3: Regnskabet.
Kassereren fremlagde regnskabet, der 
udvidste et overskud på kr. 21.000 mod 
budgetteret kt. 7.000.  Regnskabet er 
godkendt af revisionsfirmaet.
Efter et par spørgsmål blev regnskabet 
godkendt.

Punkt 4 : Indkomne forslag. Der var 
ingen.

Punkt 5 : Valg. Se under bestyrelse.

Punkt  6 :  Eventuelt.
Efter nogle spørgsmål ang. klubhuset 
sluttede generalforsamlingen
Næstformanden takkede for en rolig 
afvikling af  generalforsamlingen.

Referatet er blevet godkendt af dirigenten.

Poul Klarskov

Referat fra ØIF´s  generalforsamling mandag 
den 6. marts 2006

Årets Østerbroer modtager en check fra AL Pænt fremmøde ved generalforsamlingen
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Her i vintersæsonen er vi blevet 
mange  på holdene, vi er pt. 25 i 
alt på 98 og 97.
Vi har sagt goddag til Janus som 
har trænet drengene fra 96 sam
men med Jens og nu skal til at 
træne sammen med Jesper.
Det har været rart at være i 
Svanemølle Hallen her i vinter 
– hvis vi tænker på det vejr vi 
har haft.. Det er ikke alle klubber 
der er så privilligeret, at have en 
stor hal, at være i når vinteren 
kommer for døren.
Tiden er snart kommet til, at vi 
skal rykke udendørs og det bliver 
så dejligt – både for drengene 
men også for forældrene. Vi reg
ner med at rykke udendørs lige 
efter påske…hvis vejret tillader 
det!!! 

Vi kan fortælle, at Lotte er ble
vet valgt til næstformand i vores 
forældreforening og Henriette 
(Olivers mor) er blevet valgt 
ind som bestyrelsesmedlem…til 
lykke med det – dette er samtidig 
en opfordring til alle forældre 
om at melde sig ind i forældre
foreningen..pengene går til et 
rigtig godt formål…nemlig vores 
drenge

Mange hilsener

Jesper & Lotte

Årgang 97 & 98

Mange tak for udnævnelsen som 
årets træner i 2005.
Jeg takker for de mange rosende 
ord ved modtagelsen af årets 
træner pokal i Svanemølle Hallen 
tirsdag den 7. marts 2006.
Det er stadigvæk meget nyt for 
mig, at være Ungdomstræner for 
børn i den alder. Men  den store 
tillid fra klubben og forældrer har 
gjort det muligt at nå resultater 

i træningen såvel i kamp som vi 
måske ikke havde regnet med 
sidste år.
Samtidigt vil jeg gerne sige tak til 
Lotte, min trofaste holdleder samt 
Jer forældre, uden Jeres store 
hjælp var vi ikke nået så langt 
som vi er i dag.

Mvh Jesper

Årets træner 2005

Hos mikroputterne har vi oplevet 
stor medlemstilgang i 2006 i alle tre 
årgange. Vi har derfor måttet lave samle
båndstræning hele efteråret. 
Det går i alt sin enkelthed ud på at ’99 
har mødtes og slæbt materialer op ad 
kælderen kl. 16.30 til en halv times sta
tionstræning for derefter at blive skubbet 
hen, af ’00, på 3mandsbanerne til en 
halv times spil. ’00 har fuldt den samme 
procedure og ’01 har så sluttet af og 
samlet materialer sammen. 
Der har heldigvis været stor forældre
opbakning til træning ellers har det ikke 
kunnet lade sig gøre.
I maj arrangerede vi Arladag og det var 
en stor succes. Ved siden af alle øvel
serne som børnene skulle igennem, fik 
vi også ristede pølser til frokost da der 
heldigvis var der en enkelt forælder der 
havde prøvet at grille før.
Forældreforeningen holdt stævne for de 
små årgange i august som mange børn 
og forældre deltog i, med stor fornø
jelse. Endnu en gang levede forældrefor
eningen op til sit hyggeregulativ om at 
stævnet skal foregå til børnenes bedste. 
Jeg håber at forældreforeningen stadig 
har kræfter til at støtte børnene op gen
nem årene og at der kommer nyt blod til 
foreningen fremover.
’99
Årgang ’99 har deltaget i KBU’s turne
ring med to 5mandshold i foråret og 
et i efteråret. Ambitionen er at deltage 
med to hold til foråret igen. Holdene 
har været delt op efter kammeratskabs 
princippet, som går ud på at man spiller 
sammen med sine kammerater og ikke 
nødvendigvis stiller med et første og 
andet hold. Filosofien ligger i at man er 

sammen med nogle man godt kan lide. 
Desværre går den ikke til træning, da de 
bedste spillere lige pludselig også bliver 
de bedste kammerater og derved vinder 
alle deres kampe med 100 – 0. Det er 
der kommet lidt mere styr på. ’99 har 
også deltaget i KBU’s 3bold turnering 
på Frederiksberg med et enkelt hold. Til 
foråret tror jeg vi er klar til at deltage i 
KBU’s turnering med to 5mandshold 
igen.
’00
Årgang ’00 har trænet hele foråret og 
var så klar til at prøve at spille med i 
KBU’s turnering i efteråret. Vi delte bør
nene op i grupper af fire og spillede så 
en stævnekamp hver i løbet af efteråret. 
Så nu er vi klar til at deltage med tre 
5mandshold til foråret. ’00 har også 
deltaget i KBU’s 3bold turnering på 
Frederiksberg med et par hold.
’01
Årgang ’01 har bare trænet hele året. 
Det har efter min mening været alt for 
tidligt at spille kamp/stævne da vi først 
skal lære de grundlæggende regler og 
principper i fodbold som handler om 
at starte/stoppe en bold, opgivning ved 
midten efter scoring, indkast, blive på 
banen, at der er andre spillere på banen 
end en selv m.m.
Der skal lyde en stor tak til Kasper, Jens, 
Jimmy og Tina samt alle der har hjulpet 
til ved træning og kamp.

Med mikroskopisk hilsen Kim

Mikroput 2006
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FORMAND: Frank Kristoffersen 
privat 3630 6982
Helge Rodes Alle 14, 1  2000 Frederiksberg
email: fkg@mail.dk   
 
NÆSTFORMAND: Linda Sørensen 
privat 3539 1929/ mobil 4120 2259
arbejde 4524 2259
Solitudevej 1, 3.th. 2200 København N. 
email: lin@dk.ibm.com

KASSERER: Poul Klarskov Andersen 
privat 3961 4084/ arbejde 3816 9851
Tranevænget 10, st.th. 2900  Hellerup 
email: poul.klarskov@rscomponents.com
email: pklarskov@email.dk

BESTYRELSESMEDLEM: Leo Jakobsen 
privat 3819 0649/ mobil 2624 0649
arbejde 3317 3058
Ågade 124, 1.th. 2200  København N. 
email: leo.jakobsen@buf.kk.dk

BESTYRELSESMEDLEM: Jannie Russ 
privat 3538 5487/ mobil 2178 2022
arbejde 3585 8365
Koldinggade 9, 2.th. 2100  København Ø. 
email: jannie.russ@buf.kk.dk

BESTYRELSESMEDLEM: Kim Sindahl 
mobil 2876 4577
Gåsebæksvej 16, st.th. 2500  Valby 
email: kim.sindahl@gmail.com
 
BESTYRELSESMEDLEM: Henrik Andersen 
privat 3539 1929/ mobil 2345 0443
Solitudevej 1, 3.th. 2200  København N. 
 email: arkiv@altikon.dk

KLUBADMINISTRATION
FÆLLEDEN: (kontingent og klubhus/vask 
Lars Kyvsgaard  
privat: 3258 7155
Prinsesse Christines Vej 14, st.th. 
mobil: 2281 8313
2300  København S.   
email: kyv@webspeed.dk

RYPARKEN: Finn Brønnum 
mobil 2259 4044
Ryparken 92, st.tv. 2100  København Ø. 
   
MATERIALEFORVALTER: Finn Poulsen 
privat 4498 6262/ mobil 5057 1189
Hedevænget 14. 2800  Lyngby 
email: mullepoulsen@privat.dk

UDSALG: Lis Christiansen 
privat: 3918 5038/ mobil: 2534 4232
Emdrup Huse 5, st. th. 2100 København Ø 
email: hans_christiansen@jubii.dk

Bane/kampfordeler: Jørgen Schou Jensen 
privat: 3583 8104/ ØB: 3526 1520
Hermodsgade 37. 2200 København N 
   
ØSTERBROBLADET:  
Per Reitelseder  
email: reitelseder@webspeed.dk
  
Frank Kristoffersen  
privat 3630 6982
Helge Rodes Alle 14, 1. 2000  Frederiksberg 
email: fkg@mail.dk

WEBMASTER: Klaus Kaysen 
privat 3538 2352
Willemoesgade 40, 2.th. 2100  Kbh Ø. 
email: klaus.kaysen@privat.dk

ØSTERBRO IF`S  BESTYRELSE  2007

A

ELcom Systems
Overgaden Oven Vandet 54 
1415  København K
2673 2789

Ny Sport
Sports Partner
Vesterbrogade 54
3324 2700

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

BAGERIET                          
       
Lyngbyvej 144
2100 København Ø

Falke Markiser
Snedkervej 2
4600 Køge
5682 0183
 
Jokab Safety
Rugmarken 15 
3520  Farum                      
   
                
FA Sport 
Vigerslev Alle 124 
2500  Valby 
3646 2210

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

RYVANG SUPPORT

1. holdets sponsorer 2006

Støt sponsorerne
 –de støtter os!
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A

Senior 1: Freddy Lillelund 
privat: 3961 2141/ mobil: 2621 5621
Rygårds Allé 33. 2900 Hellerup 
email: fam.lillelund@os.dk

Finn Poulsen  
privat: 4498 6262/ mobil: 5057 1189
Hedevænget 14. 2800  Lyngby 
email: mullepoulsen@privat.dk

Senior 2: Kim Baun  
privat: 3535 5585
Lundingsgade 4. 2100 Kbh Ø 
email: kimogmargit.baun@mail.dk
  
Bjarne Schacke  
privat 8233 1107/ mobil 2633 1107
Otto Mallings Gade 7, 1.tv. 2100 Kbh Ø 
email: 1107@abnymindegaard.dk

Senior 3: Gert Jedig  
mobil 2278 7747
Tagensvej 208, 3.tv. 2400 Kbh NV. 
email: gert.jedig@webspeed.dk
 
Senior 4: Chris Madsen  
mobil: 2711 3136
Brumleby 163. 2100 Kbh Ø 
email: chrispoirel@hotmail.com
 
Senior 5: Andreas Straarup 
mobil: 5014 0140
email: andreasstraarup@hotmail.com

Senior: (7-mands): Khalid Sehested 
privat: 3526 3503
Ryesgade 110 A  5. 2100 Kbh Ø 
email: k.sehested@get2net.dk

Senior: (7-mands): Albert Jacobsen 
mobil: 2668 2582
email: albertjacobsen@hotmail.com
Old Boys: Thomas Laurenborg 
mobil: 2671 3353
Rådmand Steins Alle 7. 2000 Frederiksberg 
email: thomaslaurenborg@hotmail.com

Old Boys (7-mands): Søren Bannow Petersen 
privat 3967 9150/ mobil 3029 9150
Dickens Allé 24. 2860 Søborg 
 email: s.banjomus@ofir.dk

Veteran: Steen William Petersen 
privat: 3538 8958
email: frtpr2@mil.dk

Super Masters: Carl Aasager 
privat 3967 2009
Søborg Hovedgade 217, 3. 2860 Søborg 
 
Milton Thomsen
privat 3616 0612
Ålholmvej 10, 2.tv. 2500  Valby 
email: milton.thomsen@adr.dk

SENIORAFDELINGEN 2007 UNGDOMSAFDELINGEN  2007
Mikroput (årg. 00/01): Kim Sindahl 
 mobil 2876 4577 
Gåsebæksvej 16, st.th. 2500 Valby  
email: kim.sindahl@gmail.com
    
Assistent Kasper Andersen   
mobil 2582 3797

Mikroput (årg. 1999): Jimmi Hansen
mobil 2614 2822
Studsgårdsgade 51, 6.th. 2100 Kbh Ø 
 
Tina Elley
privat 3918 5529/ mobil 2744 4348
Esthersvej 47, 1.th. 2900 Hellerup   
email: elley@nesa.jay.net

Mikroput (årg. 1998): Jesper Witt  
privat 3297 0572/ mobil 3032 5161
Saltholmsvej 2, 1.tv. 2300 Kbh S 
email: jelo@webspeed.dk
    
Assistent Tonni Osbech   
mobil 2947 1885

Miniput (årg. 1997): Janus Gjøe  
mobil 4094 2510
Højmosevej 10. 2400  Kbh NV.  
email: zarkovzzz@hotmail.com

Lotte Witt  
privat 3297 0572/ mobil 3032 5126
Saltholmsvej 2, 1.tv. 2300 Kbh S.   
email: jelo@webspeed.dk

Miniput (årg. 1996): Jens Hjorthøj
mobil 2547 6141
Struenseegade  31, st.tv. 2200 Kbh N  
email: jenssigne@hotmail.com

Lilleput: Michael Østerfelt  
mobil 2877 8299
Guldbergsgade 123, 4.tv. 2200 Kbh N 
email: moesterfelt@googlemail.com
  
Nis Pedersen  
mobil 2984 7177 
Ægirsgade 25, st.th. 2200  Kbh N.   
email: nep@ruc.dk

Ynglinge: Hans Christiansen  
privat 3918 5038/ mobil 2227 2139
Emdrup Vænge 5, st.th. 2100 Kbh Ø  
email: hans_christiansen@jubii.dk

Ungdomsformand: Kim Sindahl  
mobil 2876 4577
Gåsebæksvej 16, st.th. 2500 Valby   
email: kim.sindahl@gmail.com



FORÆLDREFORENINGEN 2007
FORMAND: Linda Sørensen 
privat 3539 1929/ mobil 4120 22 59
arbejde 4524 2259
Solitudevej 1, 3.th. 2200 Kbh N. 
email: lin@dk.ibm.com

NÆSTFORMAND: Lotte Witt 
privat 3297 0572/ mobil 3032 5126
Saltholmsvej 2, 1.tv. 2300  Kbh S.
email: jelo@webspeed.dk

KASSERER: Leo Jakobsen 
privat 3819 0649/ arbejde 3317 3058
mobil 2624 0649
Ågade 124, 1.th. 2200  Kbh N. 
email: leo.jakobsen@buf.kk.dk

BESTYRELSESMEDLEM: Jeanette Bech 
privat 3539 0767/ arbejde 3537 9409 
mobil 2690 5267
Ravnsborggade 7, 1.th. 2200  Kbh N 
email: jb_p@mperin.dk

BESTYRELSESMEDLEM: Henriette Nielsen 
privat 3927 7220/ mobil 2482 6782
Vognmandsmarken 51, 1.th. 2100 Kbh Ø
email: henriettejnielsen@hotmail.com

SUPPLEANT: Lis Pedersen 
privat 3918 5038/ mobil 2534 4232
Emdruphuse 5, st.th. 2100 Kbh Ø. 
email: hans_christiansen@jubii.dk

SUPPLEANT: Signe B Johansen 
privat 3534 9414/ mobil 4111 8188
Struenseegade  31, st.tv. 2200  Kbh N
email: jenssigne@hotmail.com

SUPPLEANT: Willy Lyng Larsen 
privat 3536 5396/ mobil 2173 1217
Tibirkegade 21, 4.th. 2200  Kbh N. 
email: fck_kris@hotmail.com

SUPPLEANT: Karin Jakobsen 
privat 3582 1341
Heimdalsgade 32, 1.th. 2200  Kbh N.

E-MAIL ADRESSE:
Foraeldreforeningen@ofir.dk
 

OLD BOYS FORENINGEN 2007
FORMAND:
Frank Kristoffersen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 30 69 82
Helge Rodes Alle` 14, 1. tv. 2000 Frb.
Email: fkg@mail.dk

KASSERER:
Per Reitelseder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 20 80 48
Edvard Griegs Gade 8. 2100 Kbh. Ø
Email: reitelseder@.mail.tele.dk

BESTYRELSESMEDLEMMER:
Carl Aasager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39  67 20 09
Søborg Hovedgade 217. 2860 Søborg

Steffen Søberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 26 19 98
Nygårdsvej 51B st.tv. 2100 Kbh. Ø
Email: sts@paranova.dk
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