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Vi er tilbage, hvor det er sjovt

Vi er danske mestre for 10. gang! Imponerende, men sikke en tam afslutning på foråret. En til tider forrygende sæson slut-
tede med fire kampe uden scoring og 1-1 hjemme til SønderjyskE foran 33.000 tilskuere. Det var ellers en forrygende 3-2 
sejr ude mod FC Nordsjælland, hvor stemning og underholdning var i top. I det hele taget, så har foråret været kendetegnet 
med en forrygende opbakning i Parken og specielt på udebane. 

Stemningen var fremragende i Odense, Herning, Aalborg, Farum, og den toppede i Brøndby, selvom det forløsende mål ude-
blev. Holdet blev fejret på bedste vis, og det slog opbakningen tilbage i 2007, hvor København senest kunne lade sig hylde 
som mestre på Vestegnen. Forskellen mellem at stå samlet og to forskellige steder var mærkbar.

Stemningen hjemme i Parken har udviklet sig, og samspillet mellem Nedre B og - C har løftet hjemmekampene. Brølet har 
kigget nærmere på det nye stemningstiltag med et højtaleranlæg på Sektion 12, og fraktionen under lup i denne udgave er 
Urban Crew, der er en stor drivkraft bag målet.

Flere kom tilbage på tribunerne efter et tilskuerdyk, selvom det nok også skyldes et underholdende efterår rent spille-
mæssigt, der allerede startede mod FC Midtjylland i første runde og gik over et fantastiske 2-2 opgør mod OB, inden de 
forsvarende mestre fra FCN blev skilt ad, inden vi kunne gå på juleferie.

Selvom der var slinger i valsen, så kom mesterskabet i hus, og vi kan nu allerede sætte kryds i kalenderen den 29. august, 
hvor der er lodtrækning til Champions League. Smag lige på ordet igen. Vi er tilbage og skal igen op imod de største. Det er 
jo lige til at få kuldegysninger af. Brølet har da også kigget på, hvor vi kan være så heldige at skulle hen, ligesom bladet har 
guldfeber og kigger tilbage på det første mesterskab, der kom i hus for 20 år siden i 1993.

Teenagere bliver bedre stillet, og det har vi kigget nærmere på, ligesom der kigges tilbage på de mange spændende arran-
gementer, foråret har budt på. Som sædvanligt er der masser af fede billeder fra foråret på tribunerne.

Næste gang vi kommer på gaden, så er gruppespillet i Champions League i fuld gang, så nyd sommeren med tanken om, at 
store kampe er i vente. 

Rigtig god fornøjelse med nummer 71 af Brølet.

Mange sommerhilsner
Kristian Hertz
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Carlsberg Sport støtter store og små talenter
Se hvordan din klub kan få støtte

CarlsbergSport_splash.indd   1 18/06/13   13.00

Leder
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FC Københavns Fan Club  
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Tlf. 35 43 23 43
kontor@fckfc.dk – www.fcfck.www
CVR: 32759327
Bank: 2191-4371731372

Telefontider:
Mandag-fredag 09:00-11:00
Til kampe i Parken  To timer før kampstart
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F.C. København
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info@fck.dk – www.fck.dk

FCKAWAY – awaykort
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www.billetlugen.dk
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megastore@fck.dk – www.fckmegastore.
dk

FCK Fanstore – Frederiksberg
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fanstore@fck.dk – www.fckmegastore.dk
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De oversete TEEN-løver

Jeg startede med at komme i PARKEN som 
teenager. Jeg stod på Nedre C blandt de få, 
som nu engang var at finde på tribunen om 
søndagen. Dengang følte jeg mig velkom-
men, og på trods af alder og baggrund så 
handlede det udelukkende om fællesskabet 
og kærligheden til fodbolden. Jeg fik hurtigt 
venner og bekendtskaber, og man talte sam-
men på kryds og tværs og var altid omgivet 
af nye spændende mennesker.

Årene er gået, og tingene har ændret sig. Der 
er kommet en del flere fans til, og selvføl-
gelig handler det stadig om kærligheden til 
FCK, men det er blevet en del mere kompli-
ceret at gå til fodbold. Selvfølgelig lever vi 
også i en anden tid, men de faste pladser på 
Nedre C har også sin skyld i, at det er blevet 
anderledes at gå til fodbold. Det er svært at 
komme som ny på Nedre C, hvis du ikke al-
lerede har en omgangskreds eller et sæson-
kort på hånden. Det sidste kan endda være 

en bekostelig affære, hvis du er 13 år og 
endnu ikke helt tjener nok til at kunne smide 
penge til et sæsonkort. 

Dette har i mange år været en problematik, 
som vi har prøvet at løse i FCKFC, for hvor 
skal man egentlig gøre af sig selv, når man 
er for gammel til Familietribunen og for 
ung til Sektion 12? I det hele taget har vi i 
uendelige tider prøvet at skabe flere med-
lemsfordele for denne oversete gruppe af 
medlemmer, men vi har stort set ramt ho-
vedet mod en mur hver eneste gang. Derfor 
er vi også utroligt glade og stolte over, at vi 
er rykket et kæmpe skridt nærmere dette 
mål.

Da vi i efteråret deltog på det banebrydende 
stormøde med FCK og S12, præsenterede vi 
bl.a. forslaget om et TEEN-afsnit i PARKEN. 
Dette forslag valgte FCK og SLO Daniell 
Askholm at arbejdet videre med i foråret, 

og det er med stolthed, at vi fra første hjem-
mekamp i efteråret kan slå portene op til et 
stort og flot TEEN-afsnit på Nedre C.
Vi har allerede store planer for dette afsnit, 
og vi arbejder fortsat på at udvikle idéer til 
afsnittet, så vi kan give vores TEEN-med-
lemmer endnu flere fantastiske oplevelser 
i PARKEN.

På afsnittet vil der være gratis adgang for 
alle FCKFC TEEN-medlemmer på DUL- og 
TEEN-dage, og der vil løbende være eksklu-
sive arrangementer og konkurrencer inden 
kampstart.

Vi håber inderligt, at både vores TEEN-med-
lemmer og de faste Nedre C gængere vil 
tage godt imod det nye afsnit.

Vi vil løbende komme med mere information 
på fck.dk og på vores facebookside: 
www.facebook.com/FCKBHFANCLUB   ¬

De oversete TEEN-løver

TEEN
AFSNIT

Nyttig information om 
det nye TEEN-afsnit

•	 Afsnittet	er	placeret	i	højre	
hjørne	på	Nedre	C	14.

•	 Der	er	400	pladser	på	det	
nye	afsnit.

•	 Der	er	gratis	adgang	for	
FCKFC	TEEN-medlemmer	
på	DUL-	og	TEEN-dage.	

•	 (stort	set	alle	hjemmekam-
pe	undtagen	CL-kampe	og	
kampe	mod	BIF)

•	 Du	skal	selv	printe	billetter	
ud	hjemmefra.	
(Læs	vejledningen	i	boksen	
til	højre	eller	på	fckfc.dk)

•	 Husk	at	printe	billetter	i	
god	tid,	da	der	kan	blive	
udsolgt	på	afsnittet.

•	 Der	vil	altid	være	TEEN-
guider	i	området	til	at	være	
behjælpelige.

Vejledning til billetter til  
Familietribunen & TEEN-afsnittet.

Som medlem af De Unge Løver og TEEN-løverne er der gratis ad-
gang til F.C. Københavns hjemmekampe på DUL- og TEEN-dage.

Dog skal man gøre en lille aktiv indsats for at benytte den gratis 
adgang.

• Gå på fck.dk

• Under fanen Fanzone vælges Familietribunen

• Her findes en boks med navnet DUL- og TEEN-dage  
– klik på den

• Nu er du på siden, der viser de kampe, der kan vælges billet-
ter til.

• Vælg den kamp, du ønsker billetter til.

• Herefter bliver du sendt videre til en side hos Billetlugen.

• Her indtaster du dit medlemsnummer

• Nu kan du vælge det antal billetter, du ønsker (max to ) 

• Indtast oplysninger og du kan nu printe billet/billetter.

• Put billetten i lommen og af sted til Familietribunen eller 
TEEN-afsnittet.

Print altid dine billetter i god tid, da tribunen kan blive udsolgt.
Skulle der opstå problemer med ovenstående, så er du altid vel-
kommen til at kontakte os på tlf.: 35 43 23 43 eller info@fckfc.dk

Vi ses på Familietribunen & TEEN-afsnittet.
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F.C. København Fan Club på Facebook.

Husk at ”synes godt om” vores facebook-side. Så er du altid opdateret med nyheder, billeder, spændende 
arrangementer og tilbud.
Find os på: www.facebook.com/FCKBHFANCLUB

Er du fra Fyn eller Jylland, bør du også se nærmere på siden FCK Fans Jylland&Fyn. Her finder du rele-
vant information for fans bosat uden for Sjælland, og her arbejdes løbende på at stable ture til hjemme-
kampene i PARKEN på benene.

Har du lyst til at lave frivilligt arbejde for FCKFC?
Uden den fantastiske frivillige arbejdskraft ville vi ikke kunne tilbyde vores medlemmer ret meget. Det er frivil-
lige, der bl.a. står for tifo, arrangementer og Brølet.

Vi har allerede en gruppe meget dygtige og vidunderlige frivillige, der lægger al deres energi i at holde for-
eningen kørende, men vi kan altid bruge en ekstra hånd, især i en tid hvor vi har utrolig mange ambitioner for 
FCKFC, og der igen venter et europæisk eventyr forude.

Du kan helt selv vælge, hvor du har lyst til at bruge dine kræfter, og hvor meget tid du føler, du kan give.

De oversete teen-løver
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Statistik-nørderier for begyndere…

Stilling kun med danske mål
Klub Kampe Vundne Uafgjort Tabt Point Målscore Andel danske mål
København 33 17 10 6 61 36-17 58%
Nordsjælland 33 16 10 7 58 45-23 75%
AaB 33 17 6 10 57 50-28 98%
Randers 33  16 7 10 55 33-28 92%
Esbjerg 33 14 11 8 53 31-19 82%
Midtjylland 33 10 14 9 44 26-31 51%
Sønderjyske 33 12 7 14 43 38-39 72%
Brøndby 33 9 10 14 37 30-34 77%
OB 33 9 9 15 36 24-43 46%
Horsens 33 8 11 14 35 23-36 74%
AGF 33 7 12 14 33 23-34 46%
Silkeborg 33 4 11 18 23 21-48 55%

Trænere med det bedste pointsnit

Træner Klub K V U T Mål Point-snit

Roland Nilsson FCK 18 12 3 3 31-16 2,17

Ståle Solbakken FCK 178 116 35 27 338-143 2,15

Ariël Jacobs FCK 33 18 11 4 62-32 1,97

Michael Laudrup BIF 132 76 31 25 237-121 1,96

Roy Hodgson FCK 33 17 12 4 55-27 1,91

Hans Backe AaB/FCK 225 118 68 39 393-227 1,88

Åge Hareide BIF 75 39 19 17 155-84 1,81

Carsten V. Jensen FCK 15 7 6 2 24-10 1,80

Erik Hamrén AaB 145 74 35 36 247-176 1,77

Kent Karlsson FCK/LBK 103 52 25 26 180-119 1,76

Flest kampe i træk, 
hvor man er kommet foran 1-0 og IKKE har tabt

Klub Fra Til K V U T P Mål

København 2008-05-08 2013-05-20 103 90 13 0 283 245-49

København 2000-05-28 2004-07-24 77 64 13 0 205 172-42

Brøndby 2002-10-27 2006-05-04 74 63 11 0 200 172-35

København 2004-11-14 2007-04-29 54 48 6 0 150 116-23

Midtjylland 2007-07-29 2010-11-13 54 44 10 0 142 118-37

Brøndby 2008-07-20 2011-03-13 46 40 6 0 126 100-28

Brøndby 2000-03-19 2002-08-18 45 40 5 0 125 125-24

AaB 1993-08-22 1995-10-27 43 32 11 0 107 117-31

Viborg 2003-11-02 2006-05-14 40 31 9 0 102 86-31

Esbjerg 2002-05-01 2004-05-02 37 27 10 0 91 98-31

Statistik-nørderier for begyndere…
Som en del andre fodbold- og sportfans, så 
er vi på SuperStats.dk vilde med statistik-
ker og rekorder. Vi har ikke så meget data 
på FC København som f.eks. fantastiske 
Nipserstat, men fordi vi har data for hele 
Superligaen, så kan vi grave mange sjove tal 
frem. 

Selvom denne sæson ikke har været den 
mest prangende af Københavns nu 10 
mester skabssæsoner, så er der alligevel 
blevet slået nogle rekorder. F.eks. fortsatte 
Ariel Jacobs en fin FCK-tradition med at nye 
trænere ikke taber. Roland Nilsson tabte 
først i sin 12. superligakamp - hvilket var en 
tangering af John Faxes rekord - og CV tab-
te først i sin 11. kamp. Ariel Jacobs overgik 
dog dem alle og tabte først i sin 14. kamp 
- 1-0 nederlaget i Horsens. Nummer fem på 
listen er i øvrigt Rene Meulensteen, så pud-
sigt nok fik tre af trænerne på top 5-listen 
kun en enkelt halvsæson som chef-træner 
- på trods af den gode start.

Ariel Jacobs blander sig også i toppen af 
listen over superliga-trænere med det bed-
ste pointsnit. Til og med 29. runde indtog 
Ariel faktisk 1. pladsen på listen, men den 
temmelig elendige afslutning på sæsonen 
betød at han gled ned på 3. pladsen. Det 
betyder dog stadigvæk, at trænere for FC 
København nu indtager de tre øverste plad-
ser på ranglisten. Ståle Solbakken indtager 
2. pladsen med 2.15 point i snit i sine seks 
sæsoner i København.  1. pladsen indtages 
paradoksalt nok af Roland Nilsson, som fik 
hele 2.17 point i snit i sin ene halvsæson. 
Det må være få trænere forundt at blive 
fyret med sådan et pointsnit, men de fle-
ste kan jo nok erindre, at spillet ikke var 
voldsomt fantastisk, på trods af de mange 
point.

Flest kampe i træk…
Hos Superstats elsker vi også serier - flest 
kampe i træk i alle mulige afskygninger.  En 
enkelt rekord synes vi er værd at nævne: FC 
København taber ALDRIG, hvis de kommer 

foran med 1-0. Vi havde godt nok allere-
de rekorden hjemme inden denne sæson, 
men den er blevet udbygget med endnu 17 
kamp e, hvor København er kommet foran 
1-0. De 17 kampe endte med 13 sejre og 
fire uafgjorte. Dermed kom FC København 
op på mere end fem år og i alt 103 superli-
gakampe i træk uden nederlag - hvis altså 
først 1-0-målet er kommet i hus. I tabellen 
kan du se top 10 i denne kategori. Lad os 
bare slå fast: Hvis man skal slå FC Køben-
havn, så skal man ikke lade dem komme 
foran.

De skæve…
Hvis vi skal grave lidt i bunken af mere 
skæve statistikker, så var der for nyligt 
en histo rie fremme, om hvordan Premi-
er League var endt, hvis kun mål scoret 
af englændere talte med. Hvordan ville 
Superligaen mon se ud, hvis kun danske 
mål talte?  Tidligere har FC København jo 
stillet op med meget få danske spillere. 
Målmæssigt kulmi nerede  det i forrige sæ-
son (2011/2012), hvor FC København ville 
være endt KLART sidst i Superligaen - med 
kun 24 point - og temmelig beskedne seks 
scorede dansker-mål (laveste nogensinde 
i Superligaen). De eneste danske FCK-mål-
scorere var Morten Nordstrand med tre og 
Thomas Delaney og TK med et enkelt mål 
hver. Det sidste mål var et sønderjysk selv-
mål af Lasse Vibe. De resterende 49 mål 
blev scoret af ni spillere med udenlandsk 
pas - naturligvis med Dame N’Doye og San-
tin i spidsen.

”Danskermål”
I år har vores unge stjerner Nicolai Jørgen-
sen og Andreas Cornelius dog lavet helt om 
på det billede. Som man kan se i tabellen 
med ”Danskermåls-stillingen”, så blev 36 ud 
af vores i alt 61 mål i denne sæson scoret 
af danskere. Ud over de 29 fra vores to top-
scorere scorede Kris Stadsgaard og Martin 
Vingaard to hver og Thomas Delaney et 
enkel t . De to sidste danske mål blev sat ind 
i eget net af OB og AaB. Det er den højeste 

andel af danske FCK-mål siden sæsonen i 
2004/05. Som tabellen viser, så var de 36 
danskermål nok til at bevare førstepladsen. 
Faktisk er der kun få forskydninger i tabel-
len. AaB rykker to pladser (kun et enkelt af 
deres mål scoret af en udlænding - laveste i 
Superligaen siden 2005), og AGF rykker fire 
pladser ned til en 11. plads. Men derudover 
er der ingen ændringer i stillingen. Generelt 
faldt andelen af udenlandske mål for 4. år i 
træk - nok endnu et tegn på finanskrisens 
påvirkningen.

Det var et par eksempler på hvad vi kan fin-
de frem. Om en måned starter rekord-jag-
ten igen. I første omgang er der et par nega-
tive FCK-stimer, der helst skal sluttes. Seks 
superligakampe uden sejr, og kun en sejr i 
10 kampe. Vi skal tilbage til 1996 for at fin-
de noget dårligere. Dengang blev det til 10 
kampe uden sejr og en sejr i 14 kamp e. Lad 
os satse på at Ariel og Co. får lukket den 
diskussion med det samme.

Hvis du vil se flere rekorder, så kan du be-
søge SuperStats.dk eller følge os på Twit-
ter. Du kan også finde tråden ”Rekorder i 
Superligaen” på sidelinien.dk, hvor vi også 
muntrer os med rekorder - den ene mere 
obskur end den anden.  ¬

af Kristian (ougar på sidelinien.dk) og Henrik (SuperStats.dk)
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Mesterskab Nr. 1

Onsdag den 15. maj var jeg et smut forbi 
PARKENs D-tribune. Oppe på 9. sal sidder 
en herre, som ikke alle har oplevet på ba-
nen, men de fleste kender alligevel hans 
navn. Lars Højer Nielsen. Et af mine helt 
store idoler fra dengang, hvor jeg begyndte 
at komme i PARKEN. Når man ikke selv var 
gammel nok til at kunne huske det første 
mesterskab, så er det heldigt, at en mand 
som Lars Højer stadig er i klubben. I dag er 
han chefscout hos F.C. København, noget 
som mange af os FM-nørder ville elske at 
kunne leve af. Jeg kommer ind på kontoret, 
og Lars begynder med det samme at for-
tælle om det store billede, der hænger på 
væggen. Det passer sådan set helt perfekt, 
da det netop er et billede fra fejringen af 
det første DM i FCKs historie. Jeg har på 
forhånd bedt Lars om at finde tre højde-
punkter frem fra sæsonen, og selvom det 
er 20-21 år siden, så står minderne allige-
vel ganske klart i bevidstheden.

BK Frem 0 - 3 F.C. København 
12. august 1992
I B1903 vidste alle godt, at det var en god 
trup, men man undlod så vidt muligt at 
komme med udmeldinger omkring mål-
sætninger. Situationen var dog en helt an-
den, da den stort set samme trup spillede 
under navnet FCK. Pludselig blev der meldt 
stort ud, og mesterskabet SKULLE vindes. 
Med forventningerne fulgte også nogle me-
get anderledes rammer. Fra Gentofte Sta-

dion, som egentlig minder en del om Øster-
bro Stadion, til PARKEN. Denne kamp var 
den første i sæsonen, og Lars er ikke i tvivl 
om betydningen af denne sejr, hvor Martin 
Johansen lavede hattrick. ”Det	 var	 med	 til	
at	give	os	et	rigtig	godt	rygstød	for	resten	
af	 sæsonen”. Hukommelsen svigter dog 
lidt, når det kommer til målene, men som 
Lars selv siger, så var det vigtigste bare, at 
vores angriber kom så godt fra start. 

En interessant detalje dukker pludselig op 
omkring taktikken. Træneren fra B1903, 
Benny Johansen, fulgte med til FCK, og 
man fortsatte derfor i vanlig 3-5-2-forma-
tion. En formation, som vel ikke bliver brugt 
mange andre steder i Europa end i et par af 
de italienske klubber. Inspirationen kom i 
øvrigt fra landsholdet.

Brøndby I.F. 2 - 3 F.C. København 
13. juni 1993
Lars starter med at fortælle, at der ikke var 
nogle, der tog derud i den tro, at det var i 
dén kamp, at det hele skulle afgøres. Det 
krævede dog også lidt hjælp, da OB skul-
le tabe ude mod AaB. Indstillingen var før 
kampen, at uafgjort ville være godkendt. 
Det ville stadig være nok til selv at kunne 
afgøre det i sidste kamp mod AaB, men den 
kommer vi tilbage til. 

Lars Højer er ikke en mand, der er bleg for 
at indrømme, når han har tabt, og erkendel-
sen af Brøndbys suverænitet var da heller 
ikke til at tage fejl af, da snakken faldt på 
slutningen af 80’erne og midten af 90’erne. 
”Det	var	jo	Brøndby,	der	havde	været	bedst	
i	slutningen	af	80’erne,	og	de	så	da	i	hvert	
fald	 også	 ud	 til	 at	 blive	 en	 meget,	 meget	
stærk	 konkurrent	 op	 igennem	 90’erne.	
I	 nogle	 af	 de	 her	 kampe,	 som	 vi	 blandt		
andet	 spillede	 ude	 på	 Brøndby	 Stadion,	
både	før	mesterskabet,	men	også	i	midten	
af	90’erne,	der	var	vi	faktisk	til	tider	spillet	
fuldstændig	 ud	 af	 banen	 og	 var	 decideret	
heldige	med	at	få	resultater	med	os”. Lars 
understreger hurtigt, at denne kamp ikke 

var anderledes fra de andre kampe mod 
Brøndby. ”Det	 her	 var	 egentlig	 også	 en	
kamp,	 hvor	 vi	 var	 i	 et	 gevaldigt	 stormvejr	
i	 starten	 af	 kampen”. Der gik hellere ikke 
mere end lidt over 13 minutter, før Brønd-
by kom på 1-0 efter scoring af Ole Bjur. Det 
holdt dog kun fem minutter, og 10 minutter 
senere så røg bolden igen ind i Brøndbys 
mål. Iørn Uldbjerg og Martin Johansen sør-
gede for en 1-2 føring til FCK ved pausen. 
Brøndby kommer dog på 2-2 i det 58. mi-
nut, og de presser virkelig på for at få det 
tredje mål. Det er også ganske godt illu-
streret i 2-3 målet, som falder i overtiden. 
Et pludseligt kontra-angreb, hvor tvillinger-
ne spillede hovedrollen. Målet kan i øvrigt 
ses på FCKTV, og det bringer virkelig nog-
le fantastiske følelser frem, selv hvis man 
ikke kan huske den kamp. Snakken falder 
naturligt ind på tvillingerne, og hvad deres 
betydning var for holdet dengang. ”Det	var	
jo	normalt	ikke	tvillingerne,	der	skulle	løbe	
bolden	 frem	 i	 kontra-angrebene.	 Man	 kan	
sige	 meget	 om	 dem,	 men	 de	 havde	 jo	 ikke	
nogen	 fantastisk	 speed	 med	 bolden,	 men	
de	havde	jo	rigtig	mange	andre	ting,	og	det	
viste	 de	 også	 tydeligt	 i	 denne	 situation.	
Den	 ro,	 som	 de	 et	 eller	 andet	 sted	 havde	
omkring	sådan	nogle	ting.	Når	bolden	kom	
til	feltet,	og	tingene	skulle	afgøres,	så	hav-
de	de	en	enorm	ro,	en	fantastisk	teknik	og	
ikke	 mindst	 et	 fantastisk	 blik	 for	 hinan-
den”. Lars fortæller videre om følelsen, der 
spredte sig, da målet blev scoret. ”Forløs-
ningen	 ved	 det	 mål	 var	 jo	 helt	 fantastisk!	
Samtidig	med,	at	vi	løber	rundt	og	jubler,	så	
får	vi	den	her	melding	om,	at	OB	faktisk	var	
kommet	 bagud	 kort	 forinden,	 og	 det	 be-
tyder	pludselig,	at	vi	kan	vinde	guldet	her.	
Jeg	var	i	hvert	fald	fuldstændig	uforberedt!	
Jeg	 følte	 i	 hvert	 fald	 ikke,	 at	 jeg	 helt	 hav-
de	tænkt	over,	at	det	kunne	blive	på	denne	
dag,	 så	 derfor	 var	 jublen	 også	 så	 meget	
større”. 

Lars fortæller så, at han faktisk allere-
de i 1978, som 8-årig begyndte at følge 
KB sammen med sin bror. ”Jeg vil faktisk 

vove den påstand, at vi tilhørte noget af 
den første fankultur, der var i Danmark. 
Vi tog lidt med rundt og var ihvertfald til 
de fleste hjemmekampen frem til 1982, 
hvor vi fulgte dem. Blandt andet, da KB 
bliver mestre nede på Næstved Stadion”. 
At sige, at Lars var en rigtig fodbold-nørd 
fra start, er vist ikke nogen underdrivelse. 
Det faktum, at han stadig ikke har sluppet 
branchen viser blot, at han har en kæmpe 
kærlighed for sporten. Det er heller ikke 
til at tage fejl af, når man snakker med 
ham. Det med at vinde et mesterskab er 
Lars ikke i tvivl om, hvordan føles. ”Jeg	
havde	 virkelig	 været	 tæt	 på	 fodbolden	
i	 mange	 år.	 Først	 som	 tilhænger	 og	 se-
nere	 som	 spiller	 og	 det	 var	 simpelthen	
så	 kæmpe	 stort	 at	 vinde	 et	 Danmarks-
mesterskab.	 Man	 havde	 jo	 nærmest	
sådan	 en	 følelse	 af,	 at	 man	 fløj,	 og	 man	
kunne	 slet	 ikke	 forstå,	 at	 det	 var	 blevet	
virkeligt.	 Samtidig	 så	 følte	 jeg	 også	 det	
her	 med,	 at	 det	 var	 klubbens	 første	 sæ-
son,	 og	 vi	 fornemmede,	 hvor	 vigtigt	 det	
var	 for	 klubbens	 overlevelse	 og	 selvføl-
gelig	også	for	de	her	kæmpe	ambitioner,	
som	man	havde.	Der	var	en	gigantisk	fest	
i	omklædningsrummet,	og	der	var	en	fed	
stemning!”. Men her sluttede festen ikke. 
Da truppen vendte tilbage til KB, så stod 
den på spontan fest i Pejsesalen.

F.C. København 4 - 6 Aalborg BK 
20. juni 1993
Nu er vi så kommet til den kamp, som det 
store billede på væggen stammer fra. Det 
er især interessant at se, hvor tomt der var, 
da mesterskabet skulle fejres, og medal-
jerne overrækkes. Størstedelen af de 22. 
862 var allerede gået fra stadion. Spillerne 
havde virkelig givet den gas i hele ugen op 
til denne kamp, og Lars nævner da også, at 
det kunne være, det godt kunne se ud som 
om, at det var det samme, der var sket op 
til kampen mod Esbjerg i sidste weekend, 
hvor vores spillere ikke så alt for oplagte 
ud. Lars kan dog ikke hidse sig så meget 
op over, at vi spiller en lorte-kamp mod Es-
bjerg. ”Det	er	selvfølgelig	brand-ærgerligt,	
fordi	 der	 sidder	 rigtig	 mange	 tilskuere	 på	
lægterne,	 og	 der	 er	 nok	 heller	 ikke	 noget,	
spillerne	 hellere	 ville	 end	 at	 vinde	 den	 her	
kamp”. Sådan var det også i 1993. De ville 
gerne slå AaB. ”Vi	 ville	 gerne	 vise	 de	 her	
knap	 23.000,	 der	 var	 mødt	 frem,	 at	 vi	 var	
det	rigtige	mesterskabshold	og	lave	en	rig-
tig	feststemning.	Alt	gik	også	fuldstændigt	
perfekt,	 og	 vi	 kommer	 foran	 2-0”. Det hu-
sker Lars naturligvis ganske tydeligt, da det 
er ham selv, der scorer begge målene. Foran 
3-1 ved pausen, og mange ville mene, at den 
bare skulle køres hjem. ”Alt	 går	 efter	 pla-
nen.	Ved	1-0	målet	bliver	Martin	Johansen	

dog	fældet	af	Søren	Thorst,	som	var	AaBs	
hårde	mand,	lige	ude	foran	feltet.	I	frustra-
tion	sparker	han	ud	efter	Søren	Thorst	og	
får	et	rødt	kort.	Det	var	selvfølgelig	med	til	
at	gøre,	at	det	var	op	af	bakke,	når	vi	i	for-
vejen	måske	ikke	var	 	helt	på	toppen,	men	
alligevel	 det,	 at	 vi	 førte	 3-1	 ved	 pausen	
gjorde	jo,	at	man	selvfølgelig	havde	en	god	
tro	 på,	 at	 vi	 kunne	 levere	 en	 underholden-
de	anden	halvleg	og	spille	godt.	Og	derfor	
var	intentionen	og	oplægget	fra	Benny	(Jo-
hansen,	red.)	i	pausen	-	som	jeg	husker	det	
-	heller	ikke	noget	med,	at	vi	skulle	stille	os	
ned	og	spille	på	kontra.	”Lad os nu lave en 
fest ud af det og underholde publikum””. 

AaB kommer dog lynhurtigt på 3-3 kort 
efter pausen. Michael Manniche scorer til 
4-3, men i slutningen af kampen hopper 
kæden af, da energien slipper op, og AaB 
ender med at lave tre mål til sidst i kampen. 
Det var dog glemt et splitsekund efter, at 
dommeren havde fløjtet af. I hvert fald for 
de fleste. Der var én, der ikke bare sådan 
lige kunne glemme det. Palle Petersen, som 
dengang vogtede målet, var ikke tilfreds 
med at have lukket seks mål ind. ”Vi	 skul-
le	 have	 overrakt	 medaljer,	 og	 vi	 vidste,	 at	
der	var	linet	op	til	den	helt	store	fest	både	
inde	på	stadion	og	inde	i	Tivoli,	så	det	var	
forholdsvis	 hurtigt	 glemt.	 Men	 med	 hen-

af Benjo - Urban Boys
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syn	til	Palle	Petersen,	som	jo	var	en	meget	
ærekær	målmand,	så	gik	der	lang	tid,	inden	
han	ligesom	var	kommet	sig	over,	at	der	var	
gået	seks	mål	ind	på	ham	på	den	her	dag”. 

Læg mærke til Palles ansigtsudtryk på 
billedet ”Sådan	 var	 det	 faktisk	 hele	 af-
tenen.	 Vi	 kunne	 simpelthen	 ikke	 få	 ham	
talt	 til	 fornuft.	 Han	 var	 så	 pissesur	 over	
de	 seks	 mål,	 og	 han	 følte	 jo,	 at	 vi	 havde	
svigtet	 ham.	 Vi	 havde	 virkelig	 svært	 ved	
at	 tage	 det	 seriøst,	 og	 vi	 skulle	 jo	 ud	 at	
fejre	 guldet.	 Vi	 var	 sgu	 et	 eller	 andet	
sted	 lidt	 ligeglade	med,	at	vi	havde	endt	

op	 med	 at	 tabe	 så	 stort”. Efter kampen 
var der opstillet en scene bag B-tribu-
nen, hvor spillerne blev hyldet lidt af den 
trofaste fanskare, som dog ikke var af 
samme størrelse dengang. Efter dette gik 
turen i en dobbeltdækkerbus ind til Tivoli, 
og der var faktisk en del, der var troppet 
op for at hylde spillerne, inden den stod 
på spisning inde i byen.

Til sidst ærgrer Lars Højer sig dog lidt. 
”Det	her	med,	at	stadion	ikke	stod	klar	til,	
at	 vi	 kunne	 spille	 de	 første	 kampe	 i	 Par-
ken,	det	var	selvfølgelig	en	lille	smule	ær-

gerligt,	 og	 de	 første	 tre	 	 hjemme	kampe	
spillede	 vi	 på	 Østerbro	 Stadion.	 Det	 er	
klart,	at	det	var	lidt	en	flad	fornem	melse,	
at	 vores	 første	 hjemmekamp,	 som	 var	
mod	B1909,	blev	spillet	på	Østerbro	Sta-
dion,	som	jo	på	en	eller	anden	måde	min-
der	meget	om	rammerne	ude	på	Gentofte	
Stadion”.

Efter en god og lang snak, så fik vi os en 
lille snak om løst og fast inden for fod-
boldverdenen, og jeg gik derfra en op-
levelse rigere.   ¬
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Mesterskab Nr. 1

Medlemsdag 2013

Det hele foregår i parkEN den 18. august

Der vil være:
• Streetfodbold-turnering
• Rundvisning i PARKEN
• Flagmalingsværksted
• Quiz
• Ansigtsmaling for De Unge Løver
• Skattejagt
• Live maskotlodtrækning blandt de fremmødte børn

Mere information om tidspunkter og flere aktiviteter følger på 
hjemmesiden og på Facebook.

Vi håber at se mange glade medlemmer på dagen!

Vi gentager succesen fra sidste år og holder igen i år en stor medlemsdag 
med aktiviteter for alle medlemmer af Fan Clubben.
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Fanstævne i PARKEN
af Kristian Hertz

Lørdag	den	15.	juli	dystede	24	hold	fra	alle	dele	af	det	københavnske	fanmiljø	med	gæste-
hold	fra	både	Hamborg	og	Helsingborg.	De	gamle	fanfraktioner	måtte	dog	se	sig	slået	af	de	
unge.	Urban	Juniors	vandt	foran	Copenhagen	Youth	Division,	mens	Københavns	Disciple	tog	
bronzen.	Det	var	dog	hyggen,	som	var	i	højsædet,	hvor	der	blev	snakket	fodbold	på	kryds	og	
tværs	og	mange	kiggede	forbi	nationalarenaen	i	løbet	af	dagen.

Fanstævne i PARKEN
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Det ligger fast, at København er i Cham-
pions League i den kommende sæson, og 
det er ikke små hold, som er i glasbowlen 
den 29. august, når der er lodtrækning til 
gruppespillet. Barcelona, Bayern München, 
Chelsea, Real Madrid, Manchester United, 
Porto eller Benfica kan alle trækkes fra hø-
jeste seedningslag, og i de andre kan vi få 
fornøjelsen af Paris St. Germain og Juven-
tus for at nævne de største. 

De danske mestre er i nederste seednings-
lag, men med lidt held så kan det blive til 
tredje lag. Det kræver dog nogle gedigne 
overraskelser i play off-kampene, hvor to 
hold blandt store klubber som Arsenal, Lyon, 
AC Milan, Schalke 04, Zenit St. Petersborg, 
PSV Eindhoven og de lidt mindre Anderlecht 
og Metalist Kharkiev skal slås ud. 

Sker der ingen overraskelser i kvalifikati-
onen til Champions League, så kan vi løbe 

ind i hele ti gengangere, som tabellen også 
viser. I vores eget lag finder vi gamle venner 
som Celtic, Steaua, BATE og APOEL, hvis de 
altså klarer skærene som favoritter i play 
off, men det kunne være spændende at se 
store arenaer som San Siro, Bernabeu, Al-
lianz Arena eller Emirates. For slet ikke 
at tale om den imponerende atmosfære i 
Schalke, hos Olympiakos og Galatasaray 
eller på Vicente Calderon i Madrid.

London, Manchester og Madrid har alle to 
hold med, så måske skal det engelske og 
spanske finpudses, mens eksotiske desti-
nationer som Portugal, Grækenland eller 
Tyrkiet ikke vil være af vejen, når de sidste 
tre runder i gruppespillet spilles. De er sam-
men med Shakthar Donetsk også længst 
væk, så er man ikke til flymad og begræn-
set benplads, skal man håbe på at slippe for 
det firkløver. Her lyder Amsterdam, London 
og Dortmund/Schalke mere spiseligt.

Har man de store turistdrømme, så byder 
mulighederne for smukke byer som St. 
Petersborg, Barcelona (hvis man glippede 
det sidst) og Lissabon. Skal klædeskabet 
fornyes, så er der modemekkaer som Paris, 
London og Milano til at gå shopamok i. 

Hvis det er økonomien, som er afgørende, 
skal man krydse fingre for at komme i pulje 
med Chelsea/Arsenal, PSG og Basel, for så 
kan alle tre flyrejser gøres for 1600 kroner, 
og de tre modstandere ser spændende ud 
rent sportsligt. Omvendt er en pulje med 
Porto, Schalke og Juventus en dyr fornøjel-
se, selvom det heller ikke lyder tosset.

Mulighederne er mange, så man gør nok 
klogt i at sætte kryds i kalenderen den 
17/18. september, 1/2., 22/23. oktober, 
5/6., 26/27. november og 10/11. decem-
ber, for det kan let blive en udekamp, som 
man bare skal se.   ¬

Turen går til…
af Kristian Hertz

Hvor	skal	vi	hen	denne	gang?	Brølet	har	taget	et	kig	på	mulighederne	
for	en	udekamp	i	særklasse.

Priser fra Momondo.dk den 16. juni 2013 
med udrejse den 22. oktober 2013 og hjem den 24. (3. spillerunde) 

Madrid (Atletico og Real) 1304 kr.  Vueling Airlines
München (Bayern) 1102 kr. Air Berlin
Porto 1471 kr.  Brussels Airlines
Lissabon (Benfica) 844 kr.  Easy Jet
Manchester(City 0g United) 598 kr.  Easy Jet
London (Arsenal og Chelsea) 518 kr.  Easy Jet
Barcelona 895 kr.  Vueling Airlines
Paris 631 kr. Easy Jet
Donetsk (Shakthar) 1907 kr. Aeroflot
Marseille 1676 kr. Brussel Airlines
Moskva (CSKA) 1078 kr.  Air Baltic/Estonian Air
Dortmund (og Schalke) 3666 kr. Lufthansa/German Wings/SAS
Amsterdam (Ajax) 659 kr.  Norwegian
Basel 534 kr. Easy Jet
Athen (Olympiakos) 1790 kr. SAS/Austrian Airlines
Istanbul (Galatasaray) 1466 kr. Pegasus Airlines/Air Baltic
Torino (Juventus) 1956 kr. Brussels Airlines
St. Petersborg (Zenit) 1077 kr. Air Baltic

Tidligere møder: 
Hold	 Hjemme	 Ude	 Samlet
AC Milan (1993)* 0-6 0-1 0-7
Chelsea (1998) 0-1 1-1 1-2
Ajax (2001) 0-0 1-0 1-0
Dortmund (2001) 0-1 0-1 0-2
Ajax (2006) 1-2 2-0 3-2
Benfica (2006) 0-0 3-1 -
Manchester United (2006) 1-0 0-3 -
Celtic (2006)** 3-1 0-1 -
Benfica (2007) 0-1 1-2 1-3
Atletico Madrid (2007) 0-2 - -
Manchester City (2009) 2-2 1-2 3-4
APOEL Nicosia (2009)** 1-0 1-3 2-3
Marseille (2010) 1-3 1-3 2-6
BATE Borisov (2010)** 3-2 0-0 3-2
Barcelona (2010) 1-1 2-0 -
Chelsea (2011) 0-2 0-0 0-2
Steaua Bukarest (2012)** 1-1 0-1 -

*	Skal	igennem	play	off.
**	Ligger	i	4.	seednindslag	som	FCK.	Skal	igennem	play	off.
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PA-anlæg

Husker du?

På vegne af hele Sektion 12, men i særde-
leshed vores capoer, så vil jeg gerne benyt-
te lejligheden til at takke FCKFC for at have 
betalt 50 procent af det nye PA-anlæg. 
Uden dem havde det ikke været muligt at få 
det anskaffet.

For en god ordens skyld må jeg hellere for-
klare, hvad et PA-anlæg er. I stedet for me-
gafoner, som vi tidligere har brugt, og som 
har passet meget godt til vores behov, så 
har vi nu fået en mikrofon med 2x2 højta-
lere. Det er et ønske, som vi har haft lige si-
den, at vi fik den fulde endetribune tilbage. 

Der har ofte været folk, der har klaget over, 
at man ikke kunne høre megafonerne, hvis 
man stod oppe bagved eller ude i siderne. 
Med det her nye system, så er det muligt at 
kunne være med helt fra starten af sangen, 
uanset hvor man står placeret på tribunen. 

Vi er lige nu en tribune i en helt fantastisk 
udvikling, og derfor skal vi naturligvis gøre 
alt, hvad vi kan for at holde fast i denne ud-
vikling. Dette var blot et af mange skridt 
mod den tribune, som vi så godt kunne tæn-
ke os, men der er ingen tvivl om, at det er et 
stort skridt!  ¬

Før selve kampen samledes alle vi fans på 
en pub et par kilometer fra Stamford og 
marcherede samlet til stadion. I al fred-
sommelighed, også det var smukt. Hvor 
mange vi var derovre, må blive et gæt, 
men et eller andet sted mellem 600-800 
er nok ikke helt skudt ved siden af. Al-
lerede hurtigt oplevede vi et par meget 
konkrete eksem pler på den ”nye” engel-
ske fankultur, som desværre har vundet 
indpas på en del stadions derovre, da en 
kontrollør - under spillernes opvarmning 
- stillede sig op og bad os undlade at syn-
ge sange indholdende ordet ”fuck” mod 
Chelsea-fansene. Som på det tidspunkt 
faktisk var ganske fåtallige. De fleste af 
dem ankom først 5-10 minutter før kick-
off. Dette blev sådan set blot begyndel-
sen på en serie af groteske hændel ser 
på vores tribune. På Stamford tager man 
nemlig også All-seater princippet meget 
bogstaveligt. Hvilket gav kontrollørerne 
en masse skrupler, da vi NATURLIGVIS 
insisterede på at stå og synge. Midtvejs 

i 1. halvleg efter diverse henstillinger 
via højttalerne, som NATURLIGVIS intet 
nyttede, greb de så til mere håndfaste 
metoder og begyndte systematisk at hive 
folk ud fra stadion. En hel flok kontrollø-
rer inspicerede rækkerne og udpegede de 
folk, som de mente var lidt for aktive med 
den simple og helt uskyldige ting til at stå 
under en fodboldkamp. Deres Udsendte 
så ihvert fald tre blive ført ud, angiveligt 
fordi de havde opfordret de omkringstå-
ende til at blive stående. Måske var der 
flere? Ihvert fald bør alle de fjernede 
have stor respekt!!! For det var vanvid! 
At fodbolden i England er sunket så lavt, 
kunne ingen forestille sig. STAND UP IF 
YOU LOVE THE GAME, brølede vi mod de 
bovlamme Chelsea-fans! For hvor fanden 
er jeres selvrespekt efter hånden henne, 
engelske fans! 

(Stol på, at vi i en kommende leder vil 
forfølge denne sag yderligere på nipser-
siden)! 

Selve kampen startede som man kunne 
vente. Chelsea forcerede fremover, men 
FC-spillerne var meget tændte. Der blev 
tacklet så det sang langt ud i den vestlon-
donske støvregnsaften. Hold kæft, hvor 
var det flot. Kaptajnen og Hemmingsen 
gik forrest i åbningsminutterne, men hele 
holdet tændte af. Chelsea havde bolden 
meget, fik den til tider nok også lidt nemt, 
da de københavnske spillere fra start 
stod meget defensivt. Men rigtig farli-
ge blev de først langt henne i halvlegen. 
På et tidspunkt hvor David havde haft 
en kæmpechance for at bringe FC foran. 
I en lang periode var spillet simpelthen 
hæsblæsende, en rasende fart dirigeret 
af Chelsea, anført af især Brian Laudrup 
(som faktisk spillede en stor kamp og no-
get uretfærdigt blev hånet fra vores side) 
og Zola. Men alle FC-spillere knoklede 
som besatte for at hænge på. Og i må-
let var Steensgaard sublim. I slut ningen  
af halvlegen hvor det brændte mest på, 
diskede han op med to pragtredninger. 

Og hvis han endelig blev passeret havde 
vi stolperne med os. 0-0 ved pausen var 
mere end man næsten turde håbe på, men 
et eller andet sted heller ikke ufortjent. 
For aldrig har et FC-hold spillet med så 
meget hjerte. Efter pausen ændrede tin-
gene sig ikke meget, Chelsea forcerede 
og københavner  ne  hængte fortsat på. 
Med de kræfter, som efterhånden svæk-
kedes og gjorde de offensive fremstød 
temmelig spagfærdige. Men stadig var 
der Steensgaard og en god stolpe. Samt 
en mastodontisk defensiv omkring Pjot-
te og Mio i midten, hvor gamle Mio - som 
Deres Udsendte blandt flere andre havde 
afskrevet lidt i de sidste kampe - levere-
de noget nær sit FC-livs indsats. Og så 
pludselig skete det, Niclas, Thorninger og 
Goldbæk får i fællesskab fightet sig til en 
bold langt oppe på Chelsea’s banehalvdel. 
Og Goldbæk var iskold, de kunne have 
plukket med terninger til en god maltwhi-
sky fra hans hoved, for med et fladt skud 
fra kanten af feltet passerede han Ed de 
Gooy i Chelsea-målet. Det var mageløst, 
alt eksploderede. Jubel, jubel, jubel. For vi 
fortjente det, spillerne, fansene, for hele 
denne kæmpeindsats mod irriterende 
kontrollører og dyre Chelsea-stjerner. 

De sidste minutter henstår stadig for 
Deres Udsendte i en ekstatisk tåge. Man 
vendte sig rundt, hvor lang tid var der (der 
var intet ur på stadion!), folk råbte og 
skreg, og ingen fattede egentlig at det var 
sandt! Men det var det. Indtil fjerde mi-
nuts overtid, hvor Desailly fangede bolden 
i FC’s felt og behersket sendte udlignin-
gen ind. Via stolpen, som for tredje gang 
måtte holde for. Men denne gang ikke 
var os behjælpelig. Ak, ak, ak, man kunne 
græde! Hvor fanden fik den ellers udmær-
kede tyrkiske dommer al denne tid fra. 
Fire minutter!!!! Der var ingen nævnevær-
dige spilstop i hele 2. halvleg udover ud-
skiftningerne. Det var for grumt, så ondt, 
for et eller andet sted var denne aften i 
London bare vores. Men som minutterne 
gik efter slutfløjtet og vi vandrede fra 

stadion, så forstummede den umiddelba-
re skuffelse meget hurtigt. Reelt var der 
intet ufortjent ved Chelsea’s udligning, 
det var mere tidspunktet. Ligesom den 
gråd, som lå lige for da det skete, aldrig 
helt kunne elimere den usandsynlige glæ-
de, den helt usandsynlige stolthed på hele 
FC Københavns vegne, som man også føl-
te inderst inde. For drengene havde leve-
ret en jætteindsats på banen, ligesom vi  
havde det på tribunerne. Ingen kun-
ne tage det fra os, selvom det så 
blev de der 1-1. Derfor var heller in-

gen tvivl, da den store nipserdele-
gation samledes efter kampen og  
skulle  uddele spillerkarakterer. Alle mand 
fortjente noget som lå langt over almin-
delig sund fornuft. For hvordan skal man 
ellers - på retfærdig vis - vurdere end 
præstation, som denne. Så fantastisk, så 
sublim, og skulle du alligevel være i tvivl, 
Ærede Læse r  , så se blot dette udpluk fra 
The Times næste morgen:
Even	 if	 they	 are	 eventually	 overcome.	
Copenhagen	 will	 be	 remembered	 for	 a	
display	 last	 night	 that	 was	 remarkable	

in	 its	 pride.	 There	 are	 various	 explana-
tions	 for	 the	 durability.	 It	 might	 have	
been	 a	 question	 of	 Danish	 honour,	 after	
the	 6-2	 evisceration	 of	 hapless	 Brondby	
by	 Manchester	 United	 on	 Wednesday.	
On	 the	 other	 hand,	 perhaps	 the	 visitors	
to	 Stamford	 Bridge	 just	 had	 a	 desire	 to	
embarrass	 their	 countrymen	 and	 rivals	
by	proving	that	they	were	made	of	much	
stronger	stuff.		¬

”...der er 
ingen tvivl om, 
at det er et 
stort skridt!”

af Benjo - Urban Boys

22.10.98: 
Chelsea - F.C. København 1-1 (0-0)
81	min:	0-1	Bjarne	Goldbæk

90	min:	1-1	Marcel	Desailly

Dommer:	Metin	Tokat,	Tyrkiet

Tilskuere:	21.207	

F.C	København	4-5-1	-	Michael	

Steensgaard	11,	Thomas	Rytter	11	

(afløst	af	Kim	Madsen	11),	Michael	

Mio	11,	Piotr	Haren	11,	Niclas	

Jensen	11,	Carsten	Hemmingsen	

11,	Lars	Højer	11	(afløst	af	Morten	

Falch	11),	Peter	Nielsen	11,	Bjarne	

Goldbæk	11,	Thomas	Thorninger	11	

(afløst	af	Todi	Jónsson	11),	David	

Nielsen	11.

af Fusionsnipserne
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100% oplevelser
10% billigere

Som medlem af FCKFC får du 10% rabat* i Friluftsland. Medlemskort skal fremvises.

FRILUFTSLAND BUTIKKER KUNDESERVICETHE NORTH FACE STORES

KØBENHAVN:  Frederiksborggade 50-52
LYNGBY:  Lyngby Hovedgade 49D 
ROSKILDE:  Karen Olsdatters Stræde 4
ODENSE:  St. Gråbrødrestræde 6
KOLDING:  Kolding Storcenter
AARHUS:  Østergade 30 
AALBORG:  Bispensgade 34

TELEFON: 33 14 51 50
E-MAIL:  info@friluftsland.dk
WEBSHOP:  www.friluftsland.dk

KØBENHAVN S: Field’s
KØBENHAVN V: Fisketorvet 
ODENSE: Rosengårdscentret

Danmarks største udvalg i The North Face. Vi er altid klar til at hjælpe dig. 

• TREKKINGSTØVLER
• REJSE- & VANDRESKO
• VANDRESANDALER
• REJSERYGSÆKKE
• SOVEPOSER
• TELTE
• REJSEBEKLÆDNING
• UNDERTØJ
• FLEECE
• GORE-TEX
• KLATREUDSTYR

Friluftsland er Danmarks førende kæde af forretninger med speciale i udstyr og beklædning til rejse- og friluftsliv. 
Når du handler i en af vores forretninger får du:  Seriøs vejledning fra ekspedienter, der har “prøvet det selv”, højeste kvalitet 
i produkter & konkurrencedygtige priser. 
*Rabatten gælder ikke Canada Goose, tilbuds- & udsalgsvarer. Kan ikke kombineres med andre rabataftaler.

For dem som ikke lige kender jer, hvem er I 
så? Hvor står I henne, og hvor mange er I?
Hvem vi er, det er faktisk et svært spørgs-
mål. Som gruppe arbejder vi samlet for at 
udvikle fankulturen i København. Alt lige fra 
tifo, stemning, forplejning, børn og unge, ja 
næsten alle områder er vi en del af. Selve 
gruppen tæller ca. 70 personer. Fra folk i 
slutningen af 30’erne til unge knægte på 17 
år. UC er ikke en gruppe, som man bare kan 
melde sig ind i. Man bliver inviteret, og for 
det meste så starter man i vores ungdoms-
grupper, Juniors eller Boys, før man rykker 
op i selve Urban Crew. At blive valgt direkte 
ind i Urban Crew er stort set umuligt, som 
det ser ud i dag, men man skal aldrig sige al-
drig. Vi står på Sektion 12. På de første par 
rækker, nede ved capo-tårnet.

Tillykke med 10-års-jubilæet. Så varer det 
vel ikke længe, før I bliver til bitre gamle 
mænd ligesom Nedre C?
Vi smutter aldrig fra Sektion 12. Finder 
folk ud af, at de ikke har det der skal til 
for at stå med os, så går vi også ud fra, at 
man selv melder sig ud af gruppen. Det er 
det, som har været vores styrke gennem de 
sidste mange år. Folk har været gode til at 
melde sig ud, hvis de selv ved, at de ikke kan 
blive ved med at opretholde det aktivitets-

niveau, som UC kræver. Vi vil aldrig miste 
kontakten med gamle medlemmer og ser 
altid meget frem til, når gamle medlemmer 
kommer ned til os på de første rækker og 
stå sammen med os.

Nu hvor I har en skaldet mand som logo, er 
der så slet ikke plads til folk med hår på ho-
vedet? Og hvem har egentlig stået model?
Haha. Vi ved faktisk ikke, hvorfor manden 
skulle være skaldet. Han er tegnet efter fri 
fantasi tilbage i 2003. Der var lavet flere 
versioner af ham, og så stemte vi om det. 
Hvorfor han lige kom til at se sådan ud, det 
ved vi ikke. Det føltes bare rigtigt.

I danser jo tit med ryggen til eller har travlt 
med at hoppe. Hvornår begynder i at se 
fodbold?
Faktisk på trods af at vi tosser meget på 
stadion, og at vores pladser bestemt ikke 
giver noget godt overblik over kampen, så 
elsker vi at se fodbold. Rigtig mange af vo-
res medlemmer spiller selv i klubber, og vi 
ser fodbold sammen hver uge, når sæson-
erne i Europa kører.

I fylder jo en del, men hvordan kan man lige 
se forskel på Sektion 12 og Urban Crew?
Hmm. Godt spørgsmål. Det kedelige svar 

må være, at man kan se det på vores logo 
på tøjet.

Nogle vil jo mene, at der ikke er plads til 
improvisation, når der er en capo, der sty-
rer det hele. Er der slet ikke plads til den 
enkelte og en sjov sang?
Capoen starter selvfølgelig de fleste san-
ge, og i det store hele er det ham, som sty-
rer slagets gang. Der er dog ingen tvivl om, 
at der stadigvæk er masser af plads til den 
enkelte person, og det sker meget tit, at 
capoen kører videre på sange, som han ikke 
selv har startet.

I er jo stort med på udebane hver gang, men 
hvor kan I bedst lide at være på away?
Tror det er meget forskelligt fra person til 
person. I Danmark vil mange nok sige Aalborg 
eller Brøndby. I Europa vil der nok falde en del 
stemmer på Amsterdam og Prag. Bukarest 
står for mange også som voldsom god tur.

Øl, fisse og hornmusik eller kildevand, bus-
tur og mandeskrål?
Vi har begge typer hos os. Der er ikke en 
speciel måde, vi altid er på. Nogle gange 
fester vi hele vejen gennem Europa, andre 
gange er der hygge og kortspil hele vejen til 
Herning   ¬

Urban Crew 
– 10 år med storbyattituder 
Brølet	kigger	nærmere	på	de	enkelte	fraktioner,	der	kendetegner	det	københavnske	fanmiljø.	Denne	gang	er	
turen	kommet	til	nogle	af	de	nye	drenge	i	klassen,	der	for	nyligt	kunne	fejre	10-års-jubilæum.	Tiden	går	hurtigt	
i	godt	selskab,	men	hvem	er	de	der	UC?
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Søndag d. 2/9-12 drog Stadioncrewets dream team til det vestlige 
Jylland for at se Ringkøbing IF-Blokhus. Gæsteanmeldere: Valby-
maleren, Magic(Aab), Zuperfar.

Før Kampen
Med to timers søvn i bagagen og en fin fin bagskid på mødtes vi Under 
Uret. Dernæst blev morgenmaden indtaget i lyntoget på vej mod Vejle. 
I Høje Taastrup steg Magic på og så var The Dream Team komplet. 

For at komme fra København til Ringkøbing skal man med fire for-
skellige tog. Efter et skift i Vejle kørte vi mod Struer i et DSB-regi-
onaltog. I Herning skiftede vi igen, denne gang til et Arriva-tog mod 
Skjern. I Skjern skiftede vi igen og tog endnu engang et tog mod 
Struer. I dette tog mødte vi vores lokalguide Zuperfar, der havde 
draget afsted fra Esbjerg, og som var pænt imponeret over vores 
promille kl. 11.53.

Efter et par stop kom vi frem til Ringkøbing station, og her spurgte 
vi et par ungersvende, om der lå et værtshus i nærheden. Ja, der lig-
ger øvlebøvle-høvdibøvdi, sagde den unge knejt på klingende vest-
jysk. Ah hva bah? øvlebøvle-høvdibøvdi. En gang til tak. Efter dette 
opgav han at forklare mig, hvad værtshuset hed og fik os til at følge 
ham i stedet for. De unge knægte blev trætte af at vente på os og 

pegede os i rette retning. Inden de stak af, spurgte jeg dem, om de 
også kendte vejen til stadion, men fik svaret: Har vi et stadion?

Langt om længe kom vi frem til øvlebøvle-høvdibøvdi, der viste sig 
at hedde Æ’ Øl Stouw.. Her blev der dødstille, da vi trådte ind, men 
da vi fik bestilt drikkevarer, varmede de lokale lidt op til os. Man 
betaler forøvrigt 180 kr. for fem sæt på Æ’ Øl Stouw.

Efter at havde spurgt om vej til stadion hos barmutter, blev vi 
henvist til en lokal, der lovede at vise os vej. Det var heldigt, fordi 
Ringkøbing har hele to stadions, og de spiller ikke længere på det 
stadion, jeg havde googlet mig frem til hjemmefra.

Tilgængelighed - er det til at komme dertil
De to lokale drenge ledte os på en lang og snørklet tur gennem Ring-
købing. Uden vores lokale guider havde vi aldrig fundet vej til stadi-
on, for pludselig skulle vi igennem en park – ikke bare lige gennem, 
men i en labyrintagtig rute af små stier og genveje over græsplæner.

Bageren og Inuit-banditten, som vores guider hed, fortalte, at der 
nok kom mange på stadion i dag, da der var uddelt 500 fribilletter.
De andre i Stadioncrewet skubbede mig frem mod indgangen med 
ordene: Så kan du lige fikse os gratis ind. 

Så med en betydelig portion charme og en større sidevind forklare-
de jeg længe om vores lille projekt, og at vi var kommet helt fra Kø-
benhavn for at se kampen, hvortil vagten svarer: Så kan i nok også 
betale 40 kroner for at komme ind. Dette kunne jeg ikke sige noget 
til, og vi måtte derfor til lommerne. Maleren og jeg betalte 40 kro-
ner, mens Magic måtte betale en halvtredser for at komme ind.

Tilskuerpladser - udsyn, komfort osv.
Green Arena var bedre end forventet og havde faktisk siddeplad-
ser ved den ene langside. Her slog vi os ned. Her sad også de fleste 
tilskuere, men der var dog også en lidt stående på den modsatte 
langside. 

Stadionturen i Ringkøbing
af Stampe

Selvom	det	 lyder	utroligt,	så	er	Parken	ikke	det	eneste	fodboldstadion	herhjemme.	To	gode	venner	og	store	
FCK-fans	satte	sig	for	at	se	så	mange	af	dem	som	muligt.	Det	er	blevet	til	en	hel	serie	med	stadionanmeldelser,	
der	i	dag	er	blevet	et	fænomen	og	så	populære,	at	flere	og	flere	rejser	landet	rundt	med	Stampe	og	Buchardt.

Stadionturen i Ringkøbing
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Her var stadionspeakerens skur også. Bag målene var der nogle 
græsvolde, hvor der sad en håndfuld spredte tilskuere. Alle hjør-
nerne ved banen var åbne, så man kunne snildt betræde græsset.

Faciliteter - toiletter, lystavle m.m.
Der er en lystavle nede i det ene hjørne. Vi fandt ingen toiletter, 
så lystavlen fungerede også som dette. Hvis jeg ikke husker helt 
forkert, og det er overvejende sandsynligt, at jeg gør, fortalte folk, 
at man skulle ind i klubhuset, hvis man skulle lave stort.

Øl,vand, pølser osv. - Kan man få stillet sin sult
Da vi var blevet instrueret i, hvordan vi skulle snige vores gå-bajere 
med ind på stadion, gik der en rum tid, før vi skulle ned og købe for-
syninger. Da Magic gik ned for at købe fem øl, kiggede øl-damen på 
ham og sagde: Du kan kun få tre.

Hvad øllet koster, og hvilket mærke det var, har jeg ingen ide om. 
(20 kroner kan jeg se på et af billederne længere nede), men det ser 
mørkt ud, så det var måske en Classic-variant.

Pølserne så rigtigt gode ud, men der var ikke den store dyppelse, 
og brødet var koldt og tørt. Og da pølsen var en ganske ordinær 
pølse, så havner vi på karakteren 2,75 ud af 5.

Til gengæld kunne man købe slik på stadion, og bag damerne i ki-
osken var der en hel række sprayflasker af en art. Da jeg spurgte 
damen, hvad det var for noget, kom den jyske kræmmer hurtigt op i 
hende. Det ved jeg ikke, de er tomme. Vil du købe en?

Priser- er det dyrt/billigt
Det kostede 40/50 kroner at komme ind, afhængig af hvem i Stadi-
oncrewet du spørger, 20 kroner for øl og vand og 25 kroner for den 
ok men ikke fantastiske pølse. Det er billige priser.

Tilskuere - opførsel, stemning osv.
Der var enkelte i RIF-halstørklæder og en enkelt gut i en Ringkøbing -
trøje, der forsøgte at starte en fanklub.

Programmet
Programmet, der var gratis, var en foldet A4-side med alt, hvad der 
skal være i et program, men heller ikke mere. Stilling i 2DV, rundens 
kampe, Træneren har ordet, Dagens profil, billeder af spillerne i RIF, 
Blokhus’ trup, navnene på dommerne og efterårets hjemmekampe. 
Alligevel imponerende nu når jeg tænker efter. Godt gået RIF.

Efter kampen
Vi vendte tilbage til Æ’ Øl Stouw, hvor barmutter tog imod os med 
åbne arme og et fad shots. Her hyggede vi os et par timer, mens de 
lokale diskuterede, om vi mon huskede Sk8erboy, når vi gik.

Hjemturen skulle bringe os til Esbjerg, og på vejen dertil kom vi 
forbi Lem og Tarm, fnisende som skolepiger. Bekymrede medpas-
sagerer spurgte, om vi ikke skulle vække Sk8erboy, da vi kom til 
Esbjerg, så det gjorde vi og gik mod en nærliggende bar, som Zu-
perfar kender. Her var der lige tid til et enkelt sæt, inden vi skulle 
med toget hjem til København. 

Efter at have handlet forsyninger til turen hjem tog vi den tre timer 
lange togtur hjem, og således sluttede en helt igennem legenda-
risk, men forfærdelig lang tur, og grunden til at anmeldelsen først 
kommer op næsten en uge senere er, at jeg har været overordentlig 
vingeskudt lige siden.		¬

Stadionturen i Ringkøbing Stadionturen i Ringkøbing
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Trim - Style - Shave  
Skab lige præcis det look, du vil, med den nye Philips StyleShaver.
Denne elektriske 2-i-1 skægtrimmer og shaver giver dig alt, hvad du har brug for til at skabe et
perfekt trimmet skæg med skarpe kanter og en helt glat barbering på for eksempel hals og kinder.
Den viste model er QS6160

TRIM MANKEN, MANd!

Philips StyleShaver fås fra kr. 599,- hos

Scan koden og 
køb den i dag!Trim - Style - Shave  

Skab lige præcis det look, du vil, med den nye Philips StyleShaver.
Denne elektriske 2-i-1 skægtrimmer og shaver giver dig alt, hvad du har brug for til at skabe et
perfekt trimmet skæg med skarpe kanter og en helt glat barbering på for eksempel hals og kinder.
Den viste model er QS6160

TRIM MANKEN, MANd!

Philips StyleShaver fås fra kr. 599,- hos

Scan koden og 
køb den i dag!

Tag med til Aalborg den 21. juli  
og Herning den 28. juli

Husk også DUL/Teen-bustur til Farum den 11.august for 100 kr.  
inklusiv indgang for DUL/Teen-medlemmer OG en voksen.

Køb billetterne i onlineshoppen på fckfc.dk

Bustur
 inklusiv indgang 

for kun 

299 kr.

Vi takker for præmierne!

Julebanko
2012
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De Unge Løver (DUL), giver dig mulighed for at holde din fødselsdag i 
Parken samen med dine venner.

Dagen starter med, at i bliver hentet ude foran D3 af en 
DUL-voksen, som følger jer ind til jeres bord. Bordet er pyntet 
og dækket op med sodavand og FCK kage. 

Din mor/far får udleveret balloner og nogle kort, I kan bruge 
inde på familietribunen til at få en børnemenu, bestående af 
popcorn og sodavand eller hotdog og sodavand.

Når I har hygget jer lidt med kage og sodavand, får vi besøg 
af Leo og måske nogle FCK-spillere, som går rundt til jer alle 
sammen ved bordet og skriver autografer. I kan selvfølgelig 
snakke med dem og fødselsdagsbarnet får en gave. 

Halvanden time før kampstart slutter din fødselsdag med 
DUL, og I får nu adgang til Familietribunen. Der vil være for-
skellige aktiviteter indtil I skal op på tribunen og se kampen 
og heppe på FCK.

Vi glæder os til at se dig, din familie og dine venner til fød-
selsdag i Parken.

Hilsen DUL-udvalget.

De Unge Løver De Unge Løver

Fødselsdag i Parken med 
De Unge Løver

Alle gæster  
til fødselsdagene får:

-		Sodavand	og		
FCK-fødselsdagskage.

-	En	gave	til	fødselaren.

-	Besøg	af	LEO.

-		Som	regel	kommer	et	
par	spillere	forbi	og	
giver	autografer.

	-		En	børnemenu	bestå-
ende	af	sodavand	og	
popcorn	eller	hotdog	
og	sodavand.

-		Reserverede	pladser	til	
dig	og	dine	gæster	på	
Familietribunen.

-		Mulighed	for	at	del-
tage	i	de	spændende	
aktiviteter	som	Fami-
lietribunen	tilbyder	på	
dagen.	
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Juletræsfest 2012
Hvert år til juletræsfesten bliver der holdt en masse aktiviteter, og alle får muligheden for at 

møde nissefamilien, Leo og FCK-spillere samt vinde gaver.

Til juletræsfesten var der mulighed for at lave sit eget FCK-flag, ansigtsmaling, klip og klister 
og juledekorationer. Der blev danset rundt om juletræet med Leo og nissefamilien, og bagef-

ter blev der uddelt slikposer til børnene, og der blev trukket lod om de mange gaver.

Derudover vil De Unge Løver gerne takke alle sponsorer for gaver samt takke alle de frivillige, 
der hjalp denne dag.

Vi takker for præmierne!

DUL’s
Juletræsfest

2012

De Unge Løver
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FCKFC generalforsamling
21. marts 2013

kl. 19.00
PARKEN

Referat 
Dagsorden

1.	 Valg	af	dirigent	

2.	 Årsberetning	–	bestyrelsens beretning v/formanden

3.	 Regnskab	– gennemgang og godkendelse af regnskab for 2010 v/kassereren

4.	 Indkomne	forslag	

5.	 Valg	til	bestyrelsen,	samt	valg	af	intern	revisor	og	suppleanter

	 - Formand for to år Lars Thor Jensen - Modtager genvalg

 - Bestyrelsesmedlem for to år Mikkel Faartoft – Modtager genvalg

 - Suppleant for et år Casper Bellincampi – Modtager genvalg

 - Suppleant for et år Sascha Fokdahl – Modtager genvalg

 - Valg af intern revisor for et år Mads Nielsen – Modtager genvalg

 

 Desuden bestyrelsesmedlem

 - Næstformand Andreas Jensen – Ikke på valg

 - Kasserer  Ronni Jeppesen – Ikke på valg

 - Bestyrelsesmedlem  Katinka Riess Knudsen – Ikke på valg

6.	 Eventuelt

7.	 Fremtidsplaner

  
1.  Ivar G. Petersen meldte sig og blev af salen valgt som dirigent uden modkandidater. Dirigenten konstaterede at ge-

neralforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter. Han oplyste at der var fremmødt 31 
stemmeberettigede medlemmer og at disse havde medbragt 27 fuldmagter. I alt 58 stemmer.

2. Årsberetning 
 2012 har været et travlt år for foreningen og den nye bestyrelse:

  Ballade i Aalborg og efterfølgende mediestorm mod fodboldfans, boykot (eller ikke boykot af) af derbyet i april 2012, 
et halvlunkent forhold til klubledelsen, konflikten mellem S12 og klubben og ikke mindst sagen mod den forhenvæ-
rende formand, er blot nogle af de opgaver, vi stod overfor i foråret 2012. På banen var tingene heller ikke bedre. Et 
forspring på fire point blev sat over styr, og hvad der kunne have endt med klubbens 10. mesterskab blev en fæl fuser, 
der som bekendt endte med at sende mesterskab og dermed også direkte Champions League-deltagelse til FC Nord-
sjælland. Det betød, at vi skulle igennem kvalifikationen til Champions League, og det endte som bekendt med et exit 
og dermed Europa League.

Foråret/efterår 2012:

Men i grove træk har vi i bestyrelsen arbejdet med følgende:

-  Været ”politisk” aktive i forbindelse med justitsministeren udspil omkring en national handlings omkring håndtering 
af urolige fodboldfans.

-  Arbejdet for en ophævelse af restriktioner i forbindelse med derby. Noget der blev effektueret ved derby’et i Par-
ken i oktober og den efterfølgende pokalkamp i Brøndby, samt samarbejde med FCK om Oktober-fest-arrangemen-
tet i forbindelse med førstnævnte kamp.

-  Været en aktiv part i, at Sektion 12 i dag har en hel tribune og er blevet en integreret del af FCK.

- Styrket forholdet mellem fanklub, fans og klubledelse, hvilket resulterede i ”Det Nye Fansamarbejde”.

-  Medvirket til forbedring af sortimentet i Parkens boder, hvilket vi nu ser resultaterne af.

-  Været inde over beslutningen om at ansætte en SLO i FCK.

Der var ingen spørgsmål fra salen vedr. årsberetningen.

Årsberetningen blev enstemmigt godkendt af salen.

3. Regnskab – gennemgang og godkendelse af regnskab for 2012 v/kassereren.
Kassereren kunne berette at regnskabet viste et underskud på 58.608 kr.

Turudvalget og Brølet findes direkte i resultatopgørelsen derfor figurerer de ikke under udvalg.

Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt af salen.

Budgettet blev fremlagt af kassereren.

Sp.	Fra	salen:	Burde	kontingentindtægterne	ikke	være	højere,	når	vi	nu	forhåbentligt	kan	se	frem	til	deltagelse	i	CL,	
som	gerne	skulle	øge	medlemsantallet?
Sv.: Vi har valgt at budgettere med næsten uændrede kontingentindtægter. Dette fordi vi mener at selvom deltagelse 
i CL vil øge medlemsantallet i den periode, så falder tallet resten af året.

4. Indkomne forslag – der var på dagen 2 indkomne forslag

1. Stillet af foreningens kasserer Ronni Jeppesen, medlem nr. 1040
§ 6B. nuværende: 
b.	Generalforsamlingen	varsles	senest	14	dage	før	pr.	post.

Ønskes ændret til:
§ 6B:
b.	Generalforsamlingen	varsles	senest	14	dage	før	pr.	post.	Indkaldelse	pr.	e-mail	er	at	regne	som	indkaldelse	pr.	
post.

Ronni motiverede for sit forslag, som blev enstemmigt vedtaget. 

FCKFC generalforsamling
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2. Stillet af foreningens kasserer Ronni Jeppesen, medlem nr. 1040

§ 10. nuværende:
Ophævelse	af	F.C.	København	Fan	Club	kan	kun	finde	sted	på	en	generalforsamling	og	kræver	et	2/3	flertal.	Ved	
ophævelse	tildeles	foreningens	midler	ligeligt	til	B1903’s	og	KB’s	ungdomsafdelinger.

Ønskes ændret til:
§	10.	Ophævelse	af	F.C.	København	Fan	Club	kan	kun	finde	sted	på	en	generalforsamling.	For	at	foreningen	kan	op-
hæves	kræves	det	at	2/3	af	medlemmerne	stemmer	for	en	ophævelse	af	foreningen.	Ved	ophævelse	tildeles	forenin-
gens	midler	ligeligt	til	B1903’s	og	KB’s	ungdomsafdelinger.

Ronni motiverede for sit forslag, som efter nogle kommentarer om formuleringen blev enstemmigt vedtaget, med 
ønsket om en bedre formulering til næste år..

5. Valg til bestyrelsen
 - Valg af formand for to år Lars Thor Jensen blev valgt uden modkandidater.

 - Valg af bestyrelsesmedlem for to år Mikkel Faartoft blev valgt uden modkandidater.

 -  Da bestyrelsesmedlem Katinka Riess forlader sin post før tid for at tiltræde som elev på Fan Clubbens kontor, blev 
1. suppleant Casper Bellincampi stemt ind og overtog posten uden modkandidater.

 - Valg af 1. Suppleant for et år Sascha Fokdahl blev valgt uden modkandidater.

 - Valg til 2. suppleant for et år  Bestyrelsen opstillede Christian Hochstrasser som blev valgt uden mod-
kandidater.

 - Valg af Intern revisor  Mads Nielsen blev valgt uden modkandidater.

6. Evt. 
Bestyrelsen informerede generalforsamlingen om status på sagen mod tidligere formand Michael Patuel. Michael 
Patuel har til Københavns Politi erkendt at have stjålet 78.000 kr. Det blev berettet at sagen kommer for retten den 
25. april, hvor vi håber at kunne gøre krav på de penge han har erkendt at have stjålet. Fan Clubben er af Københavns 
Politi blevet opfordret til at nedsætte det oprindelige krav på 110.000 kr. og udelukkende gøre krav på det erkendte, 
da dette vil styrke Fan Clubbens sag mod Michael Patuel.

Bestyrelsen havde inden generalforsamlingen opfordret medlemmerne til at tage stilling til, om det er fordelagtigt 
for Fan Clubben at gå tilbage til det gamle logo igen.

Sp.	Fra	salen:	Er	det	korrekt	at	Fan	Clubben	i	sin	tid	blev	bedt	om	af	klubben	at	ændre	logo?
Sv.: Ja, det er korrekt, men der er kommet nye mennesker i FCK’s ledelse, så vi tillader os at tro at såfremt vi skifter 
tilbage til det gamle logo, vil vi ikke blive bedt om at skifte igen.

Sp.	Fra	salen:	Hvordan	kan	vi	sikre	os	at	klubben	ikke	igen	vil	bede	os	skifte	logo?
Sv.: Brugen af logoet vil blive inkorporeret i samarbejdsaftalen. Vi kan derfor aldrig være 100 procent sikre, men så 
længe samarbejdsaftalen gælder, er vi sikret.

Sp.:	Er	der	et	økonomisk	tab	i	forbindelse	med	endnu	en	ændring	af	logoet?
Sv.: Selvfølgelig vil det koste noget at skifte brevpapir, medlemskort o.s.v. Såfremt vi vælger at skifte logo, vil det 
blive en løbende proces, så forbrugsvarerne vil blive udskiftet efterhånden som vi løber tør.
Her indskyder SLO Daniell Askholm at klubben ikke ønsker andet end at samarbejde med FCKFC. Han fremhæver i 
den forbindelse den synergieffekt ensartede logoer vil give, og ser ingen grund til skepsis, da FCKFC og FCK i sidste 
ende ønsker det samme for fans’ne.

Sp.:	Er	det	muligt	at	sikre	brugen	af	logoet	for	eksempelvis	de	næste	10	år?
Sv.: Nej, dette vil ikke være muligt, da vi kan risikere udskiftning i ledelsen hos FCK, og derfor bliver samarbejdsaf-
talen genforhandlet på årsbasis. Det er forståeligt nok at der er skepsis over for klubben, men bestyrelsen føler at 

FCKFC generalforsamling FCKFC generalforsamling

klubben er til at stole på, og samarbejdsaftalen er skabt ud fra gensidig loyalitet og tillid overfor hinanden.

Sp.:	Er	det	muligt	at	søge	om	Copyright	på	det	gamle	logo?
Sv.: Så længe FCK’s logo indgår som en del af vores logo, vil det ikke være muligt at søge om Copyright.

7. Fremtidsplaner
Foråret er kommet roligt fra land, hvilket har givet bestyrelse tid til at se på, hvad vi gerne vil for fremtiden – såfremt 
vi bliver genvalgt. Med foreningens økonomi in mente, er der en del punkter, vi gerne vil arbejde for. Vi skal fortsat 
kunne lave og finansiere de flotte tifo’er, vi har set de seneste år, sende folk af sted på udebaneture til overkommeli-
ge priser samt lave diverse arrangementer for foreningens medlemmer.

Derfor vil bestyrelsen bl.a. gerne forsøge at:
- Få flere medlemmer (og også gerne flere frivillige).

- Øge synligheden af foreningen og dens virke.

- Fortsætte og udvikle det positive samarbejde der er med klubben. 

- Indgå nye samarbejder til gavn for foreningen og dens medlemmer.

Ikke mindst skal der lyde en stor tak til alle frivillige samt kontoret, som alle har gjort en fantastisk indsats det sidste 
års tid.

Sp.:	Er	der	en	forklaring	på	hvorfor	medlemmerne	forsvinder	fra	FCKFC?
Sv.: Mange glemmer at ændre adresse ved flytning, og dette betyder at de ikke modtager deres opkrævninger og 
dermed bliver udmeldt når vi ikke modtager betalingen.
Især vores TEEN medlemmer melder sig aktivt ud, bl.a. fordi de mister interessen, plus at der simpelthen ikke er nok 
fordele for dem. Det er dog et vigtigt område for bestyrelsen at arbejde for netop flere fordele for TEEN medlem-
merne. SLO Daniell Askholm løftede herefter sløret for et kommende TEEN afsnit på Nedre C, som vil blive lanceret i 
nært samarbejde med FCKFC. 

Sp.	:	Har	i	forsøgt	at	kontakte	de	medlemmer	hvis	post	i	får	retur?
Sv.: Ja vi kontakter så vidt muligt alle. Det kræver dog at vi har mailadresse eller telefonnummer registreret i databa-
sen.

Sp.:	Kan	det	ikke	tænkes	at	medlemmerne	også	melder	sig	ud	grundet	dårligere	udebaneture?
Sv.: Vi bestræber os på at Fan Clubben arrangerer så mange udebaneture som muligt, men ofte har vi svært ved at 
fylde en bus. Derfor må vi tilbyde at dem der har købt billet hos os, kan køre med S12 i stedet.

Sp.:	Er	dette	en	optimal	løsning,	når	mange	vælger	Fan	Clubbens	ture	fra	af	frygt	for	at	blive	flyttet	over	i	S12s	
busser, som ikke kan tilbyde de samme forhold som Fan Clubben kan, i forhold til ikke ryger bus og guider uddannet i 
førstehjælp og konflikthåndtering?
Sv.: Selvfølgelig vil vi helst sende vore egne busser af sted hver gang, men da dette ikke er økonomisk muligt, vælger 
vi dette frem for at aflyse helt. Vi mener det er vigtigere at tilbyde folk en mulighed for at komme af sted, på den ene 
eller den anden måde. Det skal også nævnes at vi sender vores uddannede guider med på S12s busser, hver gang vi 
sender folk med disse. Vi kan ikke bestemme rygereglerne i S12s busser, men hvis de kører med dobbeltdækkerbus 
sørger de for at den ene etage er røgfri. Alt i alt forsøger både vi og S12 at få disse ture til i så vidt omfang som mu-
ligt at ligne Fan Clubbens egne ture for de af vores medlemmer der deltager.

På generalforsamlingen blev der nedsat en arbejdsgruppe som vil se nærmere på Fan Clubbens busture. Denne grup-
pe indeholder dels kunder, guider og en repræsentant fra både FCKFC og S12.

Omkring kl. 22.15 sluttede generalforsamlingen. Dirigenten afsluttede med at takke for god ro og orden.
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