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Har efteråret været en succes?

Hvis man ser på den i skrivende stund aktuelle pointhøst i Superligaen, så er svaret nej. Man skal helt tilbage til efteråret 
2004 for at finde et lavere antal point efter 15 runder. Den gang hentede vi en hæderlig andenplads på en bedre målscore 
end FC Midtjylland. Sammenligner man med den fantastiske sæson i 2010/11, så havde vi hele 20 point flere end det er 
tilfældet i dag. 

Alligevel er der mange ting, som taler for bedre tider. I Champions League er vi havnet i en dødens pulje, men lever helt til 
sidste runde og har endda en hæderlig chance for at få point mod alle tre hold. Det er absolut godkendt. I Superligaen kan 
man dele turneringen op i to: Tiden før Ståle og tiden efter. Efter at Ariel Jacobs har forladt os, så er det blevet til 19 point i 
10 kampe under Solbakken. Det er næstbedst i den periode, hvor han har stået ved roret: Èt point færre end AaB og á point 
med de blågule fra Vestegnen.

I et andet lys. Så er det et snit på 1.9 per kamp. Det ville på en normal sæson give cirka 63 point og være nok til at få tre me-
sterskaber siden Superligaen lagde sig fast på 33 hold i 1995. Det antal opnår vi nok ikke, for det vil kræve 14 sejre i de sidste 
18, men måske kan mindre gøre det. Vi er ni point efter midtjyderne og det har vi før hentet i foråret. Tilbage i foråret 2002 
indhentede vi 10 point på de unævnelige, men måtte alligevel se guldet ende hos dem på grund af en dårligere målscore. 

Vi lever også stadig i pokalturneringen. Selvom den blegner i forhold til Champions League-cirkusset, så var kampen mod både 
Hvidovre og specielt OB opløftende. Mod sidstnævnte viste de spillere, der sultne venter i kulissen på at få chancen, at de er 
klar. OB stillede i stærkeste opstilling og kom endda foran 2-0. Det fik Københavns reserver indhentet og det er ellers ikke 
hverdagskost. Sidste gang det skete var mod FC Midtjylland, hvor det blev til et vanvittigt comeback i Ariel Jacobs debutkamp. 

Hvis den står på mesterskabschance, Europa League og pokalturnering efter jul, så har efteråret været en ubetinget suc-
ces. Er ingen af delene opfyldt, så er fiasko et bedre ord. Alt midt imellem må være godkendt.

Godkendt er til gengæld for fattigt et ord til at beskrive stemningen på tribunerne. Mod Galatasaray viste Parken sig endnu 
engang som en fæstning, der kan bære holdet de ekstra meter og på Bernabeu i Madrid var opbakningen så forrygende, at 
sponsorerne på eget initiativ valgte at lave et takkebanner. Derfor har dette nummer af Brølet masser af læsestof om turen 
til Spanien, fankonference i Amsterdam, fans i Tyskland, djævelsk fanfraktion, Bora Zivkovic som fanguide og det nye kamp-
program. 

Så kan vi kun håbe på, at det kan hjælpe med at gøre vinterpausen en anelse kortere. For når juleaften er overstået og der 
er fuldt program i England på Boxing Day anden juledag, så kan jeg ikke vente med at se mit elskede København spille igen.

Glædelig jul, godt nytår og ikke mindst rigtig god læselyst.

Kristian Hertz

Leder
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Bestyrelsen har ordet

Meget er sket i klubben, siden sæsonen 
startede tilbage i juli måned. Ariel Jacobs 
er væk, Ståle er tilbage, nye spillere er 
kommet til, enkelte har sagt farvel, og mest 
bemærkelsesværdigt og bekymrende har 
holdet fra sæsonstart befundet sig i tabel-
lens nederste halvdel.

I fanklubben har tingene ikke været nær så 
dramatiske, langt fra. Med mesterskabet 
fulgte der Champions League deltagelse, 
hvilket mange så frem til. Som alle ved end-
te lodtrækningen med nogle interessante 
navne, og vi i bestyrelsen satsede også på 
tre udebaneture til henholdsvis Madrid, 
Istanbul og Torino. Turen til Madrid blev en 
stor succes, hvor fanklubben kunne sende 
to fly af sted. Generelt var der mange kø-
benhavnere i Madrid, hvilket også kunne 
ses og høres på stadion. Desværre var det 
ikke muligt at gennemføre en tur til Istan-
bul, og i skrivende stund har vi også måtte 

aflyse vores tur til Torino grundet for få til-
meldinger. Til gengæld har vi i samarbejde 
med klubben kunne tilbyde en alternativ 
tur til de folk, som allerede have tilmeldt 
sig Torino-turen. Det skal ikke være nogen 
hemmelighed, at det ærgrer os i bestyrel-
sen, hver gang vi må aflyse en tur, om det så 
er til de europæiske kampe eller i den hjem-
lige liga. Især i forhold til de europæiske 
ture havde vi forventet større tilslutning, 
ikke mindst fordi udsigten til Champions 
League-fodbold i de kommende sæsoner 
er mere tvivlsom, når et dansk mesterskab 
ikke længere giver direkte adgang til det 
fine selskab.

Allerede da vi begyndte som bestyrelse, 
var et af målene at få en bedre dialog og 
er stærkere samarbejde med klubben. Nu 
her halvandet år efter kan man rolig sige, 
at store dele af missionen er lykkedes. I 
efteråret arbejdede vi sammen med klub-

ben og Wonderful Copenhagen omkring 
Kids City festivalen i uge 42, hvor børn 
inden AaB-kampen kunne komme forbi 
D-tribunen og få malet deres eget flag. 
Ydermere valgte klubben at betale for en 
af fanklubbens busser til en udekamp i 
Brøndby, og donerede desuden 35.000 kr. 
(hvoraf de 15.000 kom fra spillertruppens 
indsamlingsbøtte og 20.000 fra admini-
strationen) til foreningens arbejde/tifo på 
baggrund af det store arbejde, fanklubben 
og de frivillige havde leveret i løbet af sæ-
sonen.

I løbet af foråret har vi i bestyrelsen sam-
men med kontoret arbejdet på at kunne 
give jer medlemmer nogle flere tilbud i 
form af blandt andet rabataftaler med di-
verse forretninger i København. Indtil vi-
dere har det kastet nogle konkrete aftaler 
af sig. Hvilke kan man læse meget mere 
om i denne udgave af Brølet. Vi håber, at I 

medlemmer vil tage godt imod dem, og ikke 
mindst gøre brug af de aftaler, som vi for-
handler os frem til.

Et andet, men måske mindre kendt tiltag, som 
vi har lanceret her i efteråret er U18. U18 er 
det ”nye” navn for vores Teen-medlemmer og 
samtidig også det sted på Nedre C, hvor de 
yngre medlemmer kan samles og sammen se 
kampene i Parken. U18 er tænkt som alterna-
tiv til dem, der føler sig for ”gamle” til Fami-
lietribunen og måske for unge til Sektion 12 
eller for dem, der blot vil stå samlet med folk, 
de kender (eller måske kommer til at kende) 
på Nedre C. Vi håber med tiden, at flere vil 
søge over til vores U18 afsnit, ligesom vi også 
håber at kunne udvide aktiviteterne for vores 
medlemmer i denne aldersgruppe.

Som flere nok har bemærket, har tifo-ud-
valget også haft travlt her i efteråret, 
ikke mindst i forbindelse med Champions 
League og enkelte Superliga-kampe, her-
under udekampen i Brøndby. Herfra skal 
lyde en stor tak til alle de mennesker, der 
har doneret penge til vores tifoer, både 
via enkeltdonationer, men også gennem 
kontinuerlige månedlige overførsler. Vi 
letter selvfølgelig også på hatten for de 
mange frivillige indsamlere, og så skal 
tifo-udvalget og de mange fans, der bru-
ger et utal af timer på de tifoer, vi har set 
henover efteråret, have en stor tak for 
indsatsen.

Sidst en lidt mere trist nyhed. Efter mange 
års fantastisk arbejde har det nuværen-

de DUL-udvalg valgt at stoppe efter den 
igangværende sæson. Det er vi selvfølgelig 
kede af, men samtidig håber vi, at nye kræf-
ter vil komme til og overtage tjansen, der 
blandt andet indebærer afviklingen af fød-
selsdage på Familietribunen og den årlige 
Juletræsfest for vores medlemmer. Så har 
du lyst at være en del af det nye DUL-ud-
valg, eller kender du nogle, der kunne være 
interesseret, så kontakt kontoret eller be-
styrelsen.  

Dette skal naturligvis også være en opfor-
dring til alle, der på den ene eller den an-
den måde gerne vil bidrage til udviklingen 
i FCKFC. Vi tager meget gerne imod gode 
forslag, nye initiativer og frivillige til alle 
vores udvalg.  ¬

Bestyrelsen har ordet
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Fan for en dag

Belgiere i Brøndby
Raf Schroons var i juni på vej mod EuroFan, 
en internationale fan-fodboldturnering i 
L’viv i Ukraine. Bussen brød sammen i Polen 
og turen udviklede sig til en farce. Bussen 
kunne først laves flere dage efter og det var 
for sent til at nå turneringen. De besluttede 
sig for at tage videre med tog og så hente 
bussen på tilbagevejen, men den samlede 
pris (inklusiv busreparationen) og rejsetid 
blev for meget for de fleste, så da flokken 
endelig nåede L’viv, så var de kun tre tilbage. 

Stærkt decimeret blev belgierne gode ven-
ner med en flok FC København-fans, der var 
med i turneringen for tredje gang. Raf og 
hans kammerat Arne tog danskerne på or-
det og kom til hovedstaden for at se Brønd-
by mod FC København. 

- Vi blaffede til Danmark. Det var sjovt, 
selvom vi havde et par udfordringer den 
første dag. Min ven og jeg blev splittet op, 
men i sidste ende ankom vi sikkert til Ham-
burg. Her fik vi noget søvn, og næste dag 
var vi i København. Vi lagde ud med at få et 
par drinks i byen, fortæller Raf til Brølet.

Dagen efter stod på New Firm-derby. Raf 
og Arne mødtes med de nye venner fra 
Ukraine-turen på Halmtorvet, som de fle-
ste der skulle med særtoget til Glostrup.

- Næste dag gik vi ind til byens centrum 
omkring middagstid. Vi begyndte med drik-
ke øl igen, og gik med resten af fansene til 
toget for at komme til Brøndby Stadion. 
Dette var en virkelig fed oplevelse! Masser 

af mennesker der gik mod stadion, lys blev 
brændt af og folk der sang.

Selve kampen var ikke den store oplevelse 
trods de fem mål. FC København tabte 3-2 
og første halvleg var i den grad chancefat-
tig, men stemningen hos publikum gjorde i 
den grad indtryk på belgierne.
- Atmosfæren var intens og jeg kunne virke-
lig godt li’ den. Godt med sange på hele tri-

bunen og et rigtig imponerende pyro-show 
lige inden kampstart. Det kan vi ikke i Bel-
gien. Jeg husker ikke så meget af selve spil-
let, men det var en skam København tabte. 
Efter kampen blev der igen fyret op for 
følelserne, og det var starten på en sjov vej 
tilbage til toget, slutter belgieren.

Aftenen sluttede, som den startede. Med 
et par øl i byen inden turen gik tilbage mod 
Mechelen og en stående invitation til at op-
leve de lokale helte fra KV.

Lokeren away
En sådan indbydelse kunne et par FCK-fans 
ikke sige nej til. De aftalte derfor at mødes 
med Raf på en bar i Mechelen en fredag 
aften og sammen tage til udekampen mod 
Lokeren, der ligger cirka 45 km væk.

- Fra lufthavnen i Bruxelles kørte der et tog 
direkte til Mechelen på kun 11 minutter, så 
vi var næsten kun landet, da vi ankom til 
baren lige ved stationen. Her sad Raf og et 
slæng af Mechelen-fans og drak øl i meget 
små glas, i det hele taget er store fadøl ikke 
udbredt i Belgien. Den grønne og hvide ta-
ske vi havde med blev straks kommenteret, 
det var Racing Mechelen-farver og de var 
ikke velset hos KV, som spiller i gul, rødt og 
sort, lyder det fra Rasmus.

Efter et utal af de små øl, hvor flere og flere 
fans sluttede sig til, kom bussen endelig. 
- Det var ret sjovt. Der var nøjsomt stillet 
rammer med øl i midtergangen med passen-
de mellemrum og for 5 euro (ca. 37,50) var 
der fri øl. Snakken gik derud af om mangt 
og meget, men København har et godt ry i 
Belgien forsikrede de.

Efter tre kvarters kørsel ramte forbandel-
sen dem. Bussen brød sammen og panikken 
bredte sig.  

- Vi var kun 10 km fra stadion, men der var 
under en halv time til kampstart og ingen så 
ud til at kunne løbe i mere end fem minutter. 
Heldigvis var der en anden fanbus, som kun-
ne hente os og omkring kampstart sad vi og 
sang mens stadionlyset nærmede sig i hori-
sonten. Da vi ankom, stod politiet og lavede 
et meget kropsnært tjek af alle som kom ud 
af bussen. En noget anden velkomst end jy-
ske kontrollører ved indgangen til stadion, 
som vi kender det i Danmark.

Lokeren var allerede foran 1-0, da de an-
kom til stadion. Efter 20 minutter kom Me-
chelen yderligere bagud og i første halvleg 
havde Mechelen ikke en målchance, men 
det synes ikke at påvirke stemningen. 

- Humøret var påfaldende højt taget i be-
tragtning, at deres hold spillede decideret 

elendigt. Cirka 100 på udebaneafsnittet 
sang og hoppede under hele kampen. San-
gene bølgede konstant og fangede i ny og 
næ de andre fans på afsnittet, beretter 
Rasmus og fortsætter:
- Specielt deres egen udgave af ”Every 
were we go” var stærkt underholdende, 
for ham som skulle synge for havde en 
meget markant flamsk accent. På et tids-
punkt stod de alle sammen helt Brønd-
by-agtige med den ene sko i hånden, mens 
”lets pretend to score a goal”-sangen hø-
stede størst opbakning, da de alle brød ud 
i vild jubel.

Spillet på banen blev ikke meget bedre ef-
ter pausen, hvor Mads Junker kom på banen. 
Han havde holdets eneste reelle afslutning, 
da han flugtede over. I den anden ende gik 
det ikke meget bedre og Sporting Lokeren 
scorede både til 3-0 og 4-0. 

- De scoringer var der ingen blandt Me-
chelens fans der reagerede på. De sang 
bare videre og havde en fest på tribunen, 
men det var jo også fredag. Busturen til-
bage var næsten mere underholdende. 
Det var 14 år siden Mechelen sidst havde 
vundet der, så folk havde forventet et ne-
derlag og var ikke skuffede. Tilbage i Me-
chelen fik vi et bjerg af Belgiens berømte 
pomfritter, før vi hoppede på det sidste 
tog mod Bruxelles. Sikke en dag, sikke en 
fest og sikke et skønt publikum de hårdt 
prøvede Mechelen-fans har, fortæller Ras-
mus og hentyder til de seneste mange år, 
hvor Mechelen har levet en anonym tilvæ-
relse som elevatorhold.

Tilbage i 1988 vandt klubben ellers Europa 
Cuppen for pokalvindere.   ¬

Fan for en dag

Nogle gange, så kan nye venskaber opstå og før man ved af det så hopper man ivrigt til en fodboldkamp mellem 
to hold man kort forinden ikke havde et forhold til. Det var tilfældet for et par belgiere og københavnere, der 
begge oplevede de andres passion fra nærmeste hold.

Af Kristian Hertz
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Fankoncerence i Amsterdam

Football Supporters Europe er en selv-
stændig, fanpolitisk organisation stiftet i 
2008. Organisationen har medlemmer fra 
42 europæiske lande og fungerer således 
som et stærkt netværk på tværs af lande-
grænserne. Med det store netværk i ryggen 
arbejder FSE for de europæiske fodbold-
fans’ rettigheder og er således en vigtig ak-
tør i det fanpolitiske arbejde i Europa.

Det var nogle rigtigt spændende dage. Pro-
grammet var tæt og bød på en række de-

batter og workshops omhandlende yderst 
relevante emner samt Football Supporters 
Europes årlige generalforsamling. Over 400 
fans fra hele Europa deltog, ligesom højtstå-
ende repræsentanter fra UEFA var med.

Fredag 19. juli blev konferencen sparket i 
gang, og Ajax’s træningsanlæg og talent-
skole, De Toekomst, dannede ramme om 
aftenens begivenheder. Som det har været 
tilfældet ved de foregående konferencer, 
bød den første aften på et lettere program, 

der primært bestod af sociale arrangemen-
ter. Efter en kort velkomst, blev der afholdt 
en række møder for FSE’s jurister, fan-am-
bassadører og bestyrelsen. Alle andre 
havde her muligheden for at nyde den lune 
sommeraften, gense gamle venner og lære 
nye medfans at kende.

Som det første sociale arrangement var 
der arrangeret lidt hygge-fodbold på det 
fantastiske græstæppe. På trods af, at vi 
havde medbragt støvler, københavnske trø-

Med et gavekort til én du holder af

giv en helt speciel

gaveoplevelse

Se vores julekatalog på 
www.buildabear.dk
eller scan koden

www.buildabear.dk

www.buildabear.dk

En sjov gaveoplevelse!

Vælg mig

Hør mig 

Fyld mig

Sy mig

Børst mig

Klæd mig på

Giv mig navn 

Tag mig med hjem 
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Tag mig 
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FCKFC til fankonference 
i Amsterdam 
I midten af juli afholdt organisationen Football Supporters Europe (FSE) sin årlige fan-konference (EFFC). Efter 
succesfulde konferencer i London, Hamborg, Barcelona, København/Brøndby og senest Istanbul dannede Am-
sterdam i år ramme om den sjette i rækken. FCKFC deltog heri og var repræsenteret ved Mikkel fra bestyrelsen 
og Frederik, der er fanklubbens repræsentant i DFF’s bestyrelse.

Af Mikkel (bestyrelsen, FCKFC) & Frederik (bestyrelsen, DFF)

TAG MED PÅ ÅRETS SIDSTE BUSTUR 
TIL BRØNDBY DEN 1. DECEMBER

Tilmeld dig på fckfc.dk

Bustur
for medlemmer

 inklusiv indgang 

175 kr.
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jer samt andet udstyr og formentligt blev 
anset som storfavoritter, valgte vi at vige 
pladsen for vores sydeuropæiske og nor-
ske medfans, der lettere kunne håndtere 
den bagende, hollandske aftensol. I stedet 
gjorde vi, hvad vi gør bedst – at støtte spil-
lerne med en kold i hånden. 

Herefter blev der afholdt en ganske spæn-
dende paneldebat omhandlende brugen af 
sanktioner og kollektive straffe. Panelet 
bestod af en række forskellige interessen-
ter, heriblandt Carlos Schneider fra UEFA’s 
disciplinærkomité. 

Efter et fredagsprogram, der var meget 
præget af sociale arrangementer, begynd-
te EFFC for alvor om lørdagen. Efter en 
kort åbningsseance med beskeder fra bl.a. 
Bernhard Fransen, vice-præsident i KNVB 
(Det hollandske fodboldforbund), og Gian-
ni Infantino, generalsekretær i UEFA, blev 
deltagerne inddelt i forskellige workshops. 
Disse foregik ved, at et panel af relevante
interessenter blev bedt om at fremlægge 
og diskutere givne emner og derefter mod-
tagespørgsmål fra salen. 

Vi havde hjemmefra tilmeldt os en works-
hop, der hed ”Bubble Matches and other 
Travel Restrictions”, hvilket omhandlede 
forskellige initiativer, politi og klubber tager 
for at holde styr på de rejsende fans. En af 
de modeller der blev diskuteret flittigst, var 
den såkaldte Cardiff-model, der i grove træk 
svarer til den, man med meget lidt succes 
forsøgte at indføre til kampene mellem F.C. 
København og Brøndby i 2011, og sominde-
bar, at de rejsende tilskuere var tvunget til 
at køre i busser fra egen hjemmebane. 

Det skal i den forbindelse fremhæves, at de 
københavnske fans høstede stor anerken-
delse fra de andre klubber for den måde, vi 
havde håndteret dette tiltag på, idet vi jo som 
bekendt, i hvert fald delvist, boykottede ude-
banekampen såvel som hjemmebanekampen.

Første del af lørdagsprogrammet sluttede 
ca. klokken 12.30, hvor vi fik frokost og fik 
netværket med de andre klubrepræsen-
tanter. Her var det ikke mindst en fornø-
jelse at tale med vores svenske venner fra 
Helsingborg, der var talrigt repræsenteret 
i byen. Vi havde også her vores egen stand, 
hvor folk kunne snuppe FCK-stickers, Brø-
let og Stemmen fra Tribunen. Boden var 

ganske populær, for da vi kom tilbage for 
at pakke tingene sammen, var bordet helt 
tomt.

Da frokosten var spist, startede det andet 
workshop-modul. Her havde vi tilmeldt os 
en Workshop, der lå inden for samme over-
ordnede tema som det første – tilskuer-
sikkerhed – nemlig ”Naked Match?! Body 
Searches”. Dette modul var særdeles rele-
vant for mange af de danske delegerede, 
idet der fra DFF’s side netop er færdiggjort 
en større undersøgelse af, hvilke forhold 
man som tilskuer møder hvad angår krops-
visitering. Af samme grund var Rasmus Tr-
enskow, formand for DFF, blevet inviteret 
til at sidde i panelet, således at han kunne 
fortælle om de erfaringer, vi i Danmark har 
med systematisk at kortlægge visitations-
problemer.
 
Denne debat var særdeles interessant og 
frugtbar og mundede ud i, at der blev taget 
initiativ til, at FSE udfærdiger en skrivelse 
om, hvordan visitationen bør foregå. Helt 
afgørende var det, at UEFA gav tilsagn 
om, at de ville benytte denne skrivelse til 
at udfærdige et kodeks til brug for med-
lemsorganisationerne. Det er fantastisk, at 
være med til at diskutere den slags vigtige 

emner og komme frem til et resultat, man 
føler rykker!

Lørdag aftens sociale program bestod af en 
bådtur med mad og drikke. Det var vist nok
meningen, at alle skulle om bord på en stor 
båd, men grundet nogle misforståelser blev 
vi fordelt på 2-3 kanaltursbåde. Vores båd, 
den sidste til at lægge fra, blev tilfældigvis
udelukkende fyldt med hollændere, eng-
lændere, nordmænd, danskere og en enkelt
franskmand.

Den nationale sammensætning på båden 
gjorde, at de i øvrigt utroligt venlige tjenere 
på båden fik deres at se til. De havde store 
bakker fyldt med et udvalg af vin, vand og 
øl, som de møjsommeligt bar frem og tilba-
ge i båden og serverede fra, men da passa-
gererne udelukkende kom fra øldrikkende 
lande, var der ikke meget afsætning i vinen. 
Man kan i sit stille sind undre sig over, at de 
ikke lærte det og efterlod vinen i pantryet. 
Det var først da tjener nummer to havde 
spildt vin ud over sig selv, at de forstod, at 
der ikke var grund til at servere andet end 
øl. Og det skal vi ellers love for, at de gjorde! 
Hollændere har en fantastisk ølkultur (læs: 
dansk ølkultur), hvilket betød, at man knapt 
nok behøvede at bede om en ny øl, før den 

var serveret. Faktisk var den næste serve-
ret, før den første var drukket. Denne frem-
gangsmåde bevirkede ikke kun, at folk som 
tilsigtet fik socialiseret, den betød også, at 
vi halvvejs gennem turen måtte lægge os op 
på siden af en anden kanalbåd for at tanke 
flere øl. Da vi havde lagt til land, fortsatte 
socialiseringen på en hyggelig lokal bar, 
hvor der blev festet til langt ud på natten. 

Så nåede vi til søndagen, der var konferen-
cens sidste dag. Fra tidlig morgen stod pro-
grammet på FSE’s årlige generalforsamling. 
Efter formalia, gennemgang af det forgang-
ne år samt en række små debatter, kom vi 
til det i vores øjne mest interessante; den 
danske delegation fik en plads i FSE-be-
styrelsen, ved Tine Hundahl fra DFF. Efter 
generalforsamlingen blev dette fejret ved 
FSE’s officielle afslutningsfest, der fandt 
sted på en lækker strandbar i havneløbet. 

Vi anser det for værende en rigtigt vellykket 
konference. Det er tydeligt at se, at vejen 
fra diskussion til handling er blevet kortere, 
hvilket bl.a. kommer til udtryk ved de kon-
krete handlingsplaner, som debatterne mun-
dede ud i. Herudover fik vi udbygget FCKFC’s 
netværk, hvilket kan blive en fordel i en ræk-
ke forskellige sammenhænge! ¬
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En læseoplevelse på dagen – 
og dagen efter

I England elsker fodboldpublikummet de-
res kampprogrammer. For mange fans er en 
dag på stadion ikke komplet, hvis man ikke 
kommer hjem med et match day program-
me i baglommen. Og når farmand kommer 
hjem fra kamp, kaster sønnike sig grådigt 
over kampprogrammet.

Uden for stadion er der en enorm subkultur 
af kampprogram-samlere. En fyldig samling 
af kampprogrammer er det bedste bevis 
på, at man har fulgt sit hold i tykt og tyndt  - 
og i ind- og udland. Når engelske hold spiller 
i udlandet, er det ikke udsædvanligt, at en 
moden herre kommer op i baren og bestil-
ler en fadøl og 12 kampprogrammer. Så har 
han noget med hjem til familie og venner. 

Desværre har den del af fodboldkulturen 
aldrig rigtig slået igennem i Danmark. Dan-
ske kampprogrammer har i bedste fald væ-
ret OK. I F.C. København var der i starten et 
relativt ambitiøst kampprogram, der blev 
solgt foran stadion. I en årrække stod avi-
sen MetroXpress for kampprogrammet, 
men jeg fornærmer vist ikke nogen ved 
at sige, at det kampprogram blev mere og 
mere udvandet med årene.

Det var derfor lidt af en drømmeopgave, 
da jeg som redaktør på Datagraf, der laver 
forskellige kundemagasiner, fik mulighed 
for at være redaktør for Kampprogrammet 
i samarbejde med F.C. Københavns ledelse. 
Programmet blev relanceret til den første 
Champions League-kamp mod Juventus. 
Jeg er selv gammel FCK-fan og sæsonkort-
holder på C6. Og jeg har tidligere været in-
volveret i mange mindre bladprojekter med 
FCK – jeg har sågar siddet i redaktionen på 
Brølet – men det er første gang, at jeg får 

lov til at lave min hobby i min arbejdstid. 
Hvilket privilegium!

I skrivende stund er konceptet, at Kamp-
programmet er gratis for sæsonkortholde-
re, mens resten af publikum kan købe det 
for et beskedent beløb. Kort fortalt kan 
man dele indholdet op i to dele. Der skal 
været små lette historier, noter, quizzer og 
klip fra sociale medier, som folk kan under-
holde sig med på dagen. Den anden del er 
læsehistorierne. Det er et kæmpe succes-
kriterium, hvis folk tager kampprogrammet 
med hjem og hygger sig med de lidt længere 
interviews, klummer mm. Det handler om at 
forlænge Kampprogrammets levetid.

Fra starten satte jeg det som det største 
succeskriterium, at kampprogrammet skul-
le være i øjenhøjde med fans. Der er ikke 
meget liv i et magasin, som taler ovenfra og 
ned til sine læsere. Heldigvis er det lykke-
des mig at tilknytte en række fans som leve-
randører til magasinet. Men jeg har brug for 
mange flere input fra alle dele af fanskaren, 
hvis vi skal helt i mål med et Kampprogram, 
der forhåbentlig bliver en integreret del af 
livet som FCK-fan. Og hvem ved: Måske vil 
der også en dag være en hel subkultur af 
folk, der samler på Kampprogrammet.

Du kan altid komme i kontakt med kamp-
programmets redaktion på: 
Kampprogrammet@fck.dk ¬

Kampprogrammet

Efteråret har budt på en relancering af Kampprogrammet til F.C. Københavns hjemmekamp. 
Her fortæller redaktør – og mangeårigt medlem af Cooligans 
– Michael Rachlin lidt om baggrunden.

Af Michael Rachlin

F.C. KØBENHAVN – GALATASARAY

Statistikken · Truppen · Fans · Historien

White Cats– nu medPatricia

Husker du: B 1903’s tyr-kiske eventyr

Portræt af Galatasaray og Sneijder

 

DER ER TING MAN IKKE KAN FÅ NOK AF!

Pris: 30 kr.

WILAND– manden på dagen
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1. For dem som ikke lige kender jer, hvem er 
Diablo Diego så? 
- Diablo er en fraktion bestående af gode 
venner som har de fælles interesser der 
hedder kolde øl, fodbold & Byens Hold. Vi 
startede som tre gode venner på lægterne 
i 1995 og efter fire år på de samme pladser 
på Nedre C, blev vi enige om at vi ville lave en 
fraktion med det formål at støtte FCK og at 
holde sammen på omgangskredsen via det 
smukkeste spil i verden: Fodbold. Diablo 
Diego blev stiftet den1. juli 1999 med syv 
medlemmer og efter 14½ år er det blevet til 
393 hjemmekampe (i skrivende stund, red.) 
hvoraf vi ikke har misset en eneste gennem 
fraktionens levetid. Og kommer heller ikke 
til at gøre det i fremtiden. Vores mål er ikke 
at være den største fraktion, men den mest 
stabile, både i forhold til lægterne og til 
medlemmerne.

2. Hvor står I henne i Parken og hvor mange 
er I?
- Vi står på C11 på række 13 og 14, lige 
over det gamle hul hvor vores banner hang 
i gamle dage, sammen med vores gode ven-
ner Rude Lions og Disciplene.
- Vi er 26 medlemmer i dag, hvoraf vi alle 
har været venner fra barndommen/teen-
age-årene, og man kan kun blive medlem 
i Diablo, hvis alle medlemmer godkender 
det nye medlem. Man kan ikke melde sig ud 
af fraktionen, man kan kun blive smidt ud. 
Hvilket endnu ikke er sket.

3. Er det ikke lidt underligt at have en frak-
tion, der er opkaldt efter en account mana-
ger i FCK?
- Helt klart nej...!!! Manden er jo en legende. 
Og uden sammenligning en af de bedste 
forsvarsspillere i klubbens historie. Da vi 
lavede Diablo, var vi ikke i tvivl om at den 
skulle opkaldes efter Diego Tur. Han havde 
været en stabil spiller i alle årene, og var 
gammel 03´er, men havde aldrig fået den 
kredit han fortjente af medierne. Og den 
ville vi gerne give ham. Den eneste grund 
til at han aldrig er blevet solgt til udlandet 
eller kommet på landsholdet, skyldes kun 
uheldige skader og elendige trænere. Diego 
er Gud og Gud er kun et fattigt ord.

4. Nu vi er ved Diego Tur, hvad er det så, der 
er så djævelsk ved ham?
- Alt! Manden var jo genial i markerings spil-
let og styrede midterforsvaret i ni et halvt 
år inden FCK begik en af deres største fejl 
i klubbens historie... Nemlig ikke at forlæn-
ge hans kontrakt. Han var med til at vinde 
de 2 første mesterskaber og vil altid være 
klubbens evige 3´er. Samtidig har han altid 
været sympatisk, venlig og et vellidt men-
neske, med gudsbenådede englefødder... 
hvilket gjorde det oplagt for os at bruge 
ordet Diablo.

5. I har jo mest markeret jer i indefodbold-
stævnet, men hvornår har I tænkt jer at 
vinde det?

- Vi stiller altid op til indendørs, og vi har 
rent faktisk vundet den engang, i 2003. 
Men vores mål er altid at blive nummer tre 
til ære for Diego og det er da også lykke-
des os adskillige gange at nå det mål. Vi har 
også vundet syvmandsturneringen i 2010 – 
tror vi nok, at det var - hvor vi havde Diego 
på holdet.

6. Og hvor har I fået alle de gamle blå Pu-
ma-FCK-trøjer fra de første sæsoner fra?
- Vores Formand er meget engageret i KB 
og har været det længe, og har af forklar-
lige årsager gemt et gammelt sæt fra 1992 
som bliver brugt en gang om året, nemlig til 
Indendørs. 

7. Til sidst, når nu I begynder at få dårlige 
knæ og ikke kan stå op længere, hvad væl-
ger I så: At sidde ned med et varmt tæppe, 
hvor I plejede at stå eller se kampene hjem-
me fra sofaen? - og hvorfor?
- Ingen af delene... Vi bliver stående og vil 
hellere bruge blomsterpindsprincippet 
end at sidde ned til kamp! Og hvad skal 
man med et varmt tæppe, når man kan 
drikke sig varm. Det er jo stedet hvor vi 
holder sammen på omgangskredsen på 
trods af jobs, familier og bosted, og hvor 
vi kan slippe for konerne en gang hver 14 
dag og lovligt gå på druk en søndag. Vi 
forlader aldrig C11. ¬

Fraktionsportræt

Diablo Diego - blå mænd med Tur i den
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Stemningsbarometret – 
Det vestlige Tyskland

Giganter i Nordrhien
Vi startede i Tysklands fjerde-
største by, Køln, der ligger ved 
Rhinen-floden tæt på både Hol-
land og Belgien. Domkirkebyen 
er kendt for at have et entusia-
stisk, men krævende publikum. 
Der er sjældent ro i klubben, 
hvilket vores egen træner, Stå-
le Solbakken, fik at mærke. Han 

overlevede ikke galehuset, men 
det hjalp ikke gedebukkeklub-
ben, der måtte en tur ned i 2. 
Bundesliga igen. Alligevel duk-
kede der denne solrige lørdag 
mod Sandhausen hele 39.000 
op. Hvis du ikke lige kender til 
gæsterne, så bare rolig, det er 
der ingen som gør, heller ikke min 
tyske sidemand. Sandhausen er 

et temmelig ubeskrevet 
blad i tysk fodbold, og de 
kunne da heller ikke stille 
noget op mod overmag-
ten. Både på banen og 
på tribunerne blev den 
lille Bayern-klub trykket 
i bund, og selvom de var 
tæt på at udligne Kølns 
1-0-føring, så endte det 
hele med et rødt kort og 
et hæderligt 2-0-ne-
derlag. Atmosfæren 
var også kun hæderlig. I 
Lange perioder var der 
helt stille, og de fleste 
kom kun op på dubber-
ne, når de spillede hol-
dets kendingsmelodi, 
som noget komisk 

havde ”FC Kölle” som omkvæd. 
Stadion blev bygget i forbindel-
se med VM i 2006 og var i top 
stand. Mest bemærkelsesvær-
dig var, at man skulle købe et 
betalingskort, hvor man satte 
penge ind på. Når man betalte 
sin fadøl, så lagde man blot sit 
kort på en lille plade, og drikke-
varen var betalt. Det gjorde be-

talingen nem, så køen gik hurtig, 
men indbetalingen på kortet var 
tværtimod en besværlig affære 
med en lang kø.  
Næste stop på vejen var kun 50 
km væk og er en af Europas tra-
ditionsklubber, Borussia Mön-
chengladbach. De hvidklædte 
vandt det tyske mesterskab 
hele fem gange i 1970’erne, 
to UEFA Cup-titler og nåede 
også en Mesterholdsfinale, det 
meste med Allan Simonsen på 
holdet. Dengang hørte klubben 
til på Bökelberg, men for ni år 
siden åbnede klubben dørene 
til et helt nyt stadion. En noget 
mere spartansk udgave end 
ærkerivalernes fra Køln. Kun 
på hovedtribunen rummede det 
nøgne grå beton andet end toi-
letter og øludskænkning.

Atmosfæren var mere ydmyg. 
Her var ikke fancy betalings-
kort for at få en velskænket 
fadøl, og stemningen på sta-
dion var da også bedre end i 
Køln. Støtten bag det ene mål 
var konstant og til tider højt. En 

noget anden oplevelse end de 
hollandske fans, der ikke havde 
meget at byde på, men det kan 
du læse mere om i næste num-
mer af Brølet.

På banen afspejlede spillet i 
den grad, at der ikke længere 
var tale om 2. Bundesliga, og 
hjemmeholdet spillede flyden-
de og flot, selvom Leon Andre-
asen gjorde end god figur for 
modstanderholdet Hannover. 
Max Kruse scorede begge mål, 
og man savnede i den grad en 
målscorer i København.
Neverkusen kunne godt 
Ikke langt fra Mönchengladbach 
stod der Leverkusen mod Ham-
borg på programmet. Hjemme-
holdet er i dag opslugt af Køln, 
men området havde sin egen 
charme, og hjemmebanen er da 
også mindre og huser 30.000. I 
2002 oplevede Leverkusen en 
utrolig sæson, hvor det lykke-
des at komme i både Champi-
ons League-finalen, den tyske 
pokalfinale og spille med om 
mesterskabet. Desværre for 
klubben, der modtager massiv 
støtte fra medicinalgiganten 
Bayer, så tabte de alle tre du-

eller og fik øgenavnet Never-
kusen, selvom de faktisk har en 
UEFA Cup-titel fra 1988.

Bag det ene mål var den neder-
ste halvdel ståtribuner, så også 
her kan Leverkusen ikke byde 
de store klubber i området op 
til dans. Det kunne de næsten 
heller ikke i forhold til HSV, der 
var kommet talstærk. Overalt 
på stadion kunne man se folk 
sidde med de blå og sorte tør-
klæder, specielt tæt på udeaf-
snittet, der var helt fyldt. Inden 
kampen var Hamborg-spillerne 
henne og lave en lille fælles-
sang med de medrejsende til-
hængere. Det var en fin gestus 
og nyt for mig, at det sker før 
kick off.  Stemningen på tribu-
nerne bølgede frem og tilbage, 
og det samme gjorde spillet. 
Den tidligere HSV-spiller H. K. 
Son gjorde det onde mod sin 
gamle klub og scorede hattrick 
i en forrygende 5-3 forestilling.

Glemt fodboldstemning i West-
falen
Så er Bochum et mere jordnært 
sted. Byen er klemt ind mellem 
Dortmund og Schalke, hvil-

ket måske forklarer det tætte 
venskab med Bayern München. 
Det kom til udtryk med fælles 
tørklæder og flere Bayern-flag. 
Stadion emmer af arbejderkul-
tur og kulminernes præg. Simp-
le betontribuner tæt på banen 
med en stor ståtribune bag det 
ene mål. På den ene langside er 
en ny sponsortilbygning men 
den kan ikke ses inde på stadi-
on. Denne gang var det et opgør 
mod førerholdet fra Køln, som 
ikke ligger længere væk, end at 
de fyldte hele endetribunen og 
halvdelen af den ene langside.

Hjemmeholdets ståpladser 
bag målet var tætpakket, og 
stemningen var intens. Der var 
opbakning gennem samtlige 90 
minutter fra begge lejre, men 
til sidst var det undertippede 
Bochum, som kunne juble. På 
et mål i midten af anden halv-
leg vandt de fortjent. Køln var 
overraskende tamme, selvom 
de ramte stolpen til sidst. Ken 
Ilsø var bedste mand i første 
halvleg, og efter en anonym 
anden omgang blev han skiftet 
ud, mens tilskuerne sang hans 
navn.

StemningsbarometretStemningsbarometret

Brølet har været på tur til det vestlige Tyskland, nærmere Nordrhein-Westalen, og set på, 
hvordan det står til med fodboldkulturen. 

Af Kristian Hertz

17. august 2013,  
RheinEnergieStadion

FC Køln – Sandhausen 2-0
1-0 Risse (55)
2-0 Risse (78)
Udvisning: Tim Kister,  
Sandhausen (75)
Tilskuere: 39.000

17. august 2013,  
Borussia Park

Borussia Mönchenglad-
bach – Hannover 96 3-0
1-0 Kruse (20)
2-0 Kramer (53)
3-0 Daems (66)
Tilskuere: 46.000

9. november 2013,  
BayArena

Bayer Leverkusen  
– Hamburger SV 5-3
1-0 Son (9)
2-0 Son (16)
2-1Beister (23)
2-2 Lasogga (49)
3-2 Son (55)
4-2 Kießling (72)
4-3 Lasogga (74)
5-3 Castro (89)
Tilskuere: 30.077

10. november 2013,  
RewirPowerStadion

VfL Bochum –  
FC Køln 1-0
1-0 Sukuta-Pasu (65)
Tilskuere: 27.555
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En weekend i Europa

Byen Postnr. Antal
København K 1051 155
København V 1561 181
Frederiksberg C 1800 152
Frederiksberg 2000 371
København Ø 2100 670
København N 2200 322
København S 2300 463
København NV 2400 227
København SV 2450 72
Valby 2500 218
Brønshøj 2700 210
Vanløse 2720 228
  3269
  
Uden for byen Postnr. Antal
Glostrup 2600 90
Brøndby 2605 19
Rødovre 2610 184
Albertslund 2620 76
Vallensbæk 2625 35
Taastrup 2630 124
Ishøj 2635 63
Hedehusene 2640 60
Hvidovre 2650 221
Brøndby Strand 2660 14
Vallensbæk Strand 2665 30
Greve 2670 166
Solrød Strand 2680 60
Karlslunde 2690 41
Herlev 2730 209
Skovlunde 2740 67
Ballerup 2750 141
Måløv 2760 39
Smørum 2765 77
Kastrup 2770 253
Dragør 2791 104
Kongens Lyngby 2800 107
Gentofte 2820 136
Virum 2830 76
Holte 2840 43
Nærum 2850 24
Søborg 2860 172
Dyssegård 2870 26
Bagsværd 2880 64
Hellerup 2900 132
Charlottenlund 2920 69
Klampenborg 2930 19
Skodsborg 2942 3
Vedbæk 2950 31
Rungsted Kyst 2960 13
Hørsholm 2970 70
Kokkedal 2980 36
Nivå 2990 21
Helsingør 3000 82
Humlebæk 3050 40
Espergærde 3060 34
Snekkersten 3070 9
Tikøb 3080 1
Hornbæk 3100 8
Dronningmølle 3120 1
Ålsgårde 3140 13
Hellebæk 3150 5
Helsinge 3200 44
Vejby 3210 10
Tisvildeleje 3220 1
Græsted 3230 26
Gilleleje 3250 42
Frederiksværk 3300 59
Ølsted 3310 13
Skævinge 3320 27
Gørløse 3330 3
Liseleje 3360 2
Melby 3370 2
Hundested 3390 33
Hillerød 3400 142
Allerød 3450 76
Birkerød 3460 63
Fredensborg 3480 35
Kvistgård 3490 4
Værløse 3500 62
Farum 3520 48
Lynge 3540 17
Slangerup 3550 32
Frederikssund 3600 64
Jægerspris 3630 18
Ølstykke 3650 123
Stenløse 3660 46
Veksø Sjælland 3670 11
Ialt  4311
  
Bornholm  
Rønne 3700 40
Aakirkeby 3720 9
Nexø 3730 11
Svaneke 3740 3
Østermarie 3751 7

Gudhjem 3760 2
Allinge 3770 5
Klemensker 3782 1
Hasle 3790 5
Ialt  83
  
Sjælland og øerne Postnr. Antal
Roskilde 4000 184
Tune 4030 16
Jyllinge 4040 34
Skibby 4050 20
Kirke Såby 4060 8
Kirke Hyllinge 4070 10
Ringsted 4100 114
Viby Sjælland 4130 30
Borup 4140 33
Herlufmagle 4160 11
Glumsø 4171 5
Fjenneslev 4173 7
Jystrup Midtsj 4174 7
Sorø 4180 37
Munke Bjergby 4190 3
Slagelse 4200 80
Korsør 4220 36
Skælskør 4230 16
Vemmelev 4241 11
Boeslunde 4242 1
Rude 4243 5
Fuglebjerg 4250 10
Dalmose 4261 8
Sandved 4262 6
Høng 4270 14
Gørlev 4281 20
Ruds Vedby 4291 6
Dianalund 4293 16
Stenlille 4295 8
Holbæk 4300 71
Lejre 4320 14
Hvalsø 4330 18
Tølløse 4340 20
Kirke Eskilstrup 4360 1
Store Merløse 4370 5
Vipperød 4390 8
Kalundborg 4400 44
Regstrup 4420 7
Mørkøv 4440 22
Jyderup 4450 15
Snertinge 4460 1
Svebølle 4470 9
Store Fuglede 4480 1
Jerslev Sjælland 4490 3
Nykøbing Sj 4500 17
Svinninge 4520 11
Gislinge 4532 7
Hørve 4534 9
Fårevejle 4540 8
Asnæs 4550 11
Vig 4560 5
Grevinge 4571 4
Nørre Asmindrup 4572 1
Højby 4573 10
Rørvig 4581 1
Føllenslev 4591 5
Eskebjerg 4593 2
Køge 4600 85
Gadstrup 4621 11
Havdrup 4622 21
Lille Skensved 4623 12
Bjæverskov 4632 31
Fakse 4640 25
Hårlev 4652 13
Karise 4653 4
Fakse Ladeplads 4654 8
Store Heddinge 4660 12
Strøby 4671 2
Klippinge 4672 4
Rødvig Stevns 4673 4
Herfølge 4681 13
Tureby 4682 2
Rønnede 4683 15
Holmegaard 4684 14
Haslev 4690 54
Næstved 4700 100
Præstø 4720 15
Tappernøje 4733 7
Mern 4735 9
Karrebæksminde 4736 1
Lundby 4750 5
Vordingborg 4760 39
Kalvehave 4771 4
Stensved 4773 4
Stege 4780 3
Askeby 4792 1
Bogø By 4793 3
Nykøbing F 4800 37
Nørre Alslev 4840 16
Stubbekøbing 4850 2

Guldborg 4862 1
Eskilstrup 4863 3
Horbelev 4871 1
Idestrup 4872 5
Væggerløse 4873 8
Gedser 4874 5
Nysted 4880 3
Toreby L 4891 4
Errindlev 4895 1
Nakskov 4900 31
Horslunde 4913 1
Søllested 4920 1
Maribo 4930 19
Bandholm 4941 2
Nørreballe 4951 2
Vesterborg 4953 2
Holeby 4960 3
Rødby 4970 4
Sakskøbing 4990 8
Ialt  1766
  
Fyn Postnr. Antal
Odense C 5000 26
Odense V 5200 3
Odense NV 5210 7
Odense SØ 5220 6
Odense M 5230 10
Odense NØ 5240 5
Odense SV 5250 11
Odense S 5260 11
Odense N 5270 4
Kerteminde 5300 3
Agedrup 5320 3
Munkebo 5330 5
Rynkeby 5350 2
Mesinge 5370 1
Bogense 5400 1
Otterup 5450 7
Morud 5462 4
Brenderup Fyn 5464 1
Søndersø 5471 4
Vissenbjerg 5492 1
Middelfart 5500 22
Ullerslev 5540 2
Aarup 5560 4
Gelsted 5591 2
Faaborg 5600 4
Assens 5610 1
Glamsbjerg 5620 1
Ebberup 5631 2
Broby 5672 2
Haarby 5683 2
Tommerup 5690 3
Svendborg 5700 22
Ringe 5750 5
Vester Skerninge 5762 2
Kværndrup 5772 1
Årslev 5792 3
Nyborg 5800 16
Ørbæk 5853 8
Gislev 5854 2
Ryslinge 5856 3
Gudbjerg Sydfyn 5892 2
Rudkøbing 5900 4
Tranekær 5953 1
Ialt  229
  
Jylland Postnr. Antal
Kolding 6000 56
Egtved 6040 7
Almind 6051 4
Viuf 6052 2
Christiansfeld 6070 4
Sønder Stenderup 6092 1
Hejls 6094 2
Haderslev 6100 7
Aabenraa 6200 17
Rødekro 6230 4
Løgumkloster 6240 5
Tønder 6270 6
Højer 6280 2
Gråsten 6300 5
Broager 6310 3
Padborg 6330 3
Kruså 6340 4
Tinglev 6360 4
Bylderup-Bov 6372 2
Sønderborg 6400 22
Nordborg 6430 3
Augustenborg 6440 4
Sydals 6470 1
Vojens 6500 1
Gram 6510 1
Agerskov 6534 1
Vamdrup 6580 7
Vejen 6600 14
Bække 6622 1

Rødding 6630 6
Lunderskov 6640 2
Holsted 6670 3
Esbjerg 6700 12
Esbjerg Ø 6705 1
Esbjerg V 6710 2
Esbjerg N 6715 1
Fanø 6720 1
Tjæreborg 6731 1
Bramming 6740 6
Ribe 6760 7
Gredstedbro 6771 1
Skærbæk 6780 1
Varde 6800 12
Ansager 6823 1
Nørre Nebel 6830 1
Janderup Vestj 6851 1
Tistrup 6862 3
Ølgod 6870 9
Tarm 6880 2
Skjern 6900 3
Videbæk 6920 6
Ringkøbing 6950 8
Hvide Sande 6960 2
Spjald 6971 2
Ørnhøj 6973 1
Tim 6980 1
Fredericia 7000 47
Børkop 7080 3
Vejle 7100 31
Vejle Øst 7120 7
Juelsminde 7130 3
Tørring 7160 5
Vonge 7173 1
Billund 7190 7
Grindsted 7200 1
Hejnsvig 7250 2
Sønder Omme 7260 1
Jelling 7300 3
Give 7323 1
Brande 7330 8
Ejstrupholm 7361 1
Herning 7400 10
Ikast 7430 3
Bording 7441 1
Sunds 7451 1
Karup J 7470 2
Holstebro 7500 30
Hjerm 7560 1
Struer 7600 6
Lemvig 7620 14
Harboøre 7673 1
Thyborøn 7680 1
Thisted 7700 8
Hanstholm 7730 6
Snedsted 7752 2
Vestervig 7770 3
Skive 7800 16
Vinderup 7830 3
Højslev 7840 3
Stoholm Jyll 7850 2
Spøttrup 7860 8
Roslev 7870 5
Nykøbing M 7900 6
Århus C 8000 22
Århus N 8200 10
Århus V 8210 4
Brabrand 8220 3
Åbyhøj 8230 3
Risskov 8240 4
Egå 8250 1
Viby J 8260 16
Højbjerg 8270 1
Odder 8300 6
Samsø 8305 6
Tranbjerg J 8310 1
Mårslet 8320 1
Beder 8330 3
Malling 8340 1
Solbjerg 8355 1
Hasselager 8361 1
Hørning 8362 1
Hadsten 8370 3
Tilst 8381 1
Hinnerup 8382 5
Ebeltoft 8400 7
Hammel 8450 4
Galten 8464 5
Sabro 8471 1
Grenaa 8500 13
Lystrup 8520 4
Skødstrup 8541 1
Hornslet 8543 2
Mørke 8544 1
Silkeborg 8600 9
Kjellerup 8620 4
Sorring 8641 1

Ans By 8643 5
Them 8653 2
Skanderborg 8660 7
Ry 8680 1
Horsens 8700 21
Daugård 8721 2
Hedensted 8722 7
Løsning 8723 4
Hovedgård 8732 1
Brædstrup 8740 4
Østbirk 8752 1
Rask Mølle 8763 1
Nørre Snede 8766 1
Viborg 8800 12
Tjele 8830 4
Skals 8832 2
Rødkærsbro 8840 2
Bjerringbro 8850 1
Langå 8870 3
Thorsø 8881 1
Fårvang 8882 1
Randers C 8900 4
Randers NV 8920 6
Randers NØ 8930 5
Randers SV 8940 3
Ørsted 8950 1
Randers SØ 8960 1
Fårup 8990 1
Aalborg 9000 8
Aalborg SV 9200 1
Aalborg SØ 9210 3
Aalborg Øst 9220 3
Svenstrup J 9230 3
Klarup 9270 2
Kongerslev 9293 2
Søbyy 9300 1
Vodskov 9310 2
Dronninglund 9330 2
Asaa 9340 1
Dybvad 9352 1
Gandrup 9362 1
Nørresundby 9400 4
Vadum 9430 4
Aabybro 9440 2
Brovst 9460 1
Løkken 9480 3
Pandrup 9490 3
Hobro 9500 7
Arden 9510 1
Skørping 9520 3
Støvring 9530 5
Suldrup 9541 2
Mariager 9550 1
Hadsund 9560 1
Aars 9600 5
Nørager 9610 2
Aalestrup 9620 1
Gedsted 9631 3
Løgstør 9670 1
Fjerritslev 9690 2
Brønderslev 9700 3
Østervrå 9750 1
Vrå 9760 4
Hjørring 9800 21
Hirtshals 9850 5
Sindal 9870 3
Frederikshavn 9900 9
Læsø 9940 3
Strandby 9970 4
Ålbæk 9982 1
Skagen 9990 16
Ialt  943
  
Udland Postnr. Antal
Sverige  29
USA  11
Grønland  7
Norge  4
England  3
Tyskland  3
Australien  2
Belgien  2
Frankrig  2
Singapore  2
Brasilien  1
Burkina Faso  1
Estland  1
Holland  1
Hong Kong  1
Indien  1
Jordan  1
Kina  1
Oman  1
Schweiz  1
Østrig  1
Ialt  76

FCKFC medlemsoversigt
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Vivé Madrid
Jeg skal være ærlig og indrømme, at da CL 
lodtrækningen fandt sted, sad jeg måske 
nok på kanten af sofaen og fulgte med, men 
gav ikke holdet mange chancer i mestrenes 
turnering. Ikke at vi normalt ligefrem hver-
ken regner med, eller forventes at vinde den, 
men nu har vi prøvet at gå videre, og mere vil 
have mere. En uvant ubehændig og fumlen-
de Figo fik parret os i noget af en mareridts-
gruppe. Frygten for en FCN-agtig sløj præ-
station og pointhøst prægede min reaktion 
på lodtrækningen, ikke udsigten til at se de 
mange giraffer. Hvorfor tog det så alligevel 
kun ti minutter at iværksætte operation 
Madrid away med drengene? Tjoh, en god 
lodtrækning for mig er et dårligt hold fra en 
spændende by, og 50 procent af de krav var 
det bedste, man kunne vride ud af den pulje. 
Desuden, er man der ikke, oplever man ingen 
mirakler, history in the making og alt det der. 
Hvem har ikke set Real Madrid fumle rundt 
på hjemmebane mod random bundhold? Og 
mente Pep Guardiola ikke engang, vi kunne 
være et subtophold i La Primera? 2010-in-
karnationen af København ganske vist, og 
muligvis en mening fremtvungen, mens Stå-
le kiggede vredt frem fra kulisserne.
Vi valgte en løsning uden om FCKFC, med to 
overnatninger og ankomst dagen før. Flybil-
letterne var hurtigt købt, senest så bragte 
livrem og seler strategien os via Jylland, 
Lübeck og Hamborg til Barcelona, så vi reg-
nede på fingre mm. og vurderede, at vores 
krav på fem procent af stadionkapaciteten 
var alt rigeligt uden for uge 42. Der var da 

heller ingen vild panik og angstens sved, da 
det kom til billetsalget fra shoppen. 

En svedetur i Marids metro bragte os nemt 
til det centrale Madrid, hvor vi var fint og 
billigt indlogeret. Vi ville bruge dagen før 
kampen til at lege turister, men ingen havde 
researchet, og ingen kunne komme på nog-
le egentlige vartegn og must sees i Madrid. 
Vi gik derfor efter et lokalt approach og 
sad snart og drak bobler og kolossale gin 
tonics, småspiste lidt pølse, gris og ost og 
nød at sidde udenfor. Det gjorde vi godt, 

når vi selv skal sige det. Vores selskab vok-
sede til en størrelse, hvor tjenerne fik lys 
i de finanskriseramte øjne. De belønnede 
os med en flaske hjemmebrændt, som så 
en kende radioaktiv ud. Vi vandrede ud i 
byen omkring midnat, inden kategori 1 stig-
ningen i det stræde, vi befandt os på, blev 
for stor en udfordring. Stadig i turistom-
rådet omkring den uundgåelige Plaza del 
Sol og den smukke grandiose Plaza Mayor. 
Sidstnævnte i øvrigt erklæret rally point 
for københavnere på kampdagen. Som det 
mest naturlige blev vi kort derefter væk fra 

hinanden i nattelivet, efter at have skålet i 
sangria og sager med andre københavnske 
away-udsendte, der også sportede en flot 
promille. Vi satte os for at søge efter noget 
mere ægte Madrid, og spurgte således ta-
xachaufføren og fulgte dennes anbefaling. 
Det bragte os ud på en lang taxatur, der 
endte i noget der mindede lidt om nordvest, 
og set i bakspejlet var alting måske ikke 
helt ægte. Ikke et ondt ord om Nordvest i 
øvrigt, vi havde en fin fest. 

Kampdagen startede selvsagt med grove 
tømmermænd og klagesang over planlæg-
ningen. Det skulle dog ikke vare længe, før 
vi tilfældigt stødte på resten af selskabet 
fra dagen før. De drak fadøl, og det var vist 
siesta tid, så vi sluttede os til dem på ta-
vernaen for at spise noget sen morgenmad. 
Det blev til mange timers tapas på taver-
naen. Dagens underholdning stod en ældre 
herre fra nabobutikken for i et alt andet end 
effektivt forsøg på at kreere en tøjreol fra 
bunden med meget få remedier. Midt på 
gaden. Det lykkedes dog, uden at han kom 
til skade hjulpet på vej af tiltagende højlydt 
støtte fra det nu igen opstemte selskab. Vi 
nåede også lige at runde Plaza Mayor, før 
kick off havde sneget sig ind på os. Siesta 
blev afløst af stress, og vi måtte ile i taxaer 
mod stadion, en tradition vi har udviklet på 
mange europæiske aways. Vi nåede det dog 
i tid til en øl foran stadion takket være de 
dedikerede taxavognbaner, da rush hour i 
de varme lande er noget senere. 
Bernabeu er et imponerende stadion og in-
dehaver af en høj placering på min stadion 
bucket list. Som altid var vi placeret oppe i 
hjørnet og kunne kun være glade  for, at sta-
dion er bygget stejlt ala Parken. Det giver 
en art playstation kulisse og et nogenlunde 
udsyn, selvom nettet foran vores afsnit be-
stemt ikke hjalp (godt man ikke skal kigge 
igennem sådan et på hjemmebane). Jeg hav-
de en forestilling om, at Ultras Sur kunne 
larme lidt, men hvis de gjorde det nede fra 
deres plads bag målet, var det ikke til at 
høre. Ført an af  sektionsfolket, blev der til 
gengæld sunget igennem i hjørnet og det i 
samtlige 90 minutter. 

Ikke som sådan på en måde hvor kampens 
forløb synes sekundært. De havde brug for 
det dernede, vi vidste, det ville blive uri-
meligt svært, og frygtede at komme bag-
ud med flere pinde hurtigt - naturligt nok. 
Spillerne har brug for alt den energi, de kan 

suge til sig, også i slutminutterne, selvom 
kampen reelt er  afgjort. Ingen gider ende 
som et roadkill i goalshows verden over. 

Fra kampens start var vi overraskende 
godt med frem ad banen og forfaldt aldrig 
til håndboldopstilling. Det ville også kræve 
hele flåden af 5A busser vs. Madrids offen-
siv. I stedet havde Ståle besluttet at møde 
Madrid længere fremme uden at spille 
decideret naivt. Optimismen og forsvaret 
holdt stand, indtil Wiland efter 21 minut-
ter lod et i øvrigt godt indlæg fra Marcelo 
passere til Christiano Ronaldo (som jo har 
hovedstød blandt sine mange spidskom-
petencer). Den fortsatte satsning fremad 
banen blev næsten belønnet. Fra det mod-
satte hjørne konstaterede vi kun, at Nico 
ramte overliggeren, men blev behørigt 
rasende over det manglende straffe som 
følge af Modrics hands, da der tikkede be-
skeder ind hjemme fra stuerne i Danmark. 
Udligning og udvisning havde givet os en 
reel chance, og  som upåagtet udehold får 
man normalt kun én af den slags i Champi-
ons League mod hold af Madrids kaliber. 
1-0 holdt til pausen, og vores dommedags-
profetier var gjort til skamme. Ståles rulle-
fald ved overliggerepisoden indikerede, at 
spillerne kunne risikere yderligere højlydt 
motivation i pausen, så håbet levede af-
gjort. Man skal huske, at det var hold, der 
stadig ventede på en egentlig Ståle-effekt, 
det fine uafgjorte (men måske muligvis 
også lidt heldige) resultat hjemme mod Ju-
ventus til trods. 

Real Madrid var så ikke tilfredse med en et-
måls føring. De havde lige tabt lokalderbyet 
mod Atletico Madrid, oprejsning var påkræ-
vet fra fans, og kritikken tiltagende fra me-
dierne. Især Di Maria var dedikeret i anden 
halvleg med en lækker rabona assist lige ind 
i panden på Ronaldo, før han selv lavede to 
mål. Den i CL genopståede Iker Casillas kun-
ne nu godt have gemt de to klasseredninger, 
han hev frem i slutminutterne, til en anden 
gang. 1-4 eller sågar 2-4 havde været mere 
spiseligt og vel også mere retvisende. Tre 
kæmpechancer på Bernabeu og ingen mål til 
København var svær at tvinge ned, især når 
to af deres var halve foræringer. Det var den 
primære ærgrelse, da vi bevægede os ned 
igennem hjørnetårnet til gadeplan. Derfra 
fandt vi en nærliggende bar til brug for yderli-
gere evaluering. Efter at have tørlagt dem for 
Brandy var vi klogere på både Ståles CL-tak-
tik og den videre færden i turneringen. 

4-0 på udebane mod Real Madrid. Ikke li-
gefrem hæderligt, men faktisk over for-
ventning og ikke i vejen for en fantastisk 
tur til Madrid. For at se byen, opleve byen, 
og støtte København i en svær tid, på en af 
de sværeste eksamener man kan hive op af 
bowlen. Bestemt altid en kæmpe oplevelse, 
uanset Københavns øjeblikkelige forfat-
ning og spåede chancer. Ikke at jeg nyder 
at se København tabe 4-0, heller ikke til et 
hold jeg selv savlede over i Galacticos-æra-
en. Vi var der dog, ikke bare i håb om et mi-
rakel, for heldigvis er europæiske aways så 
meget mere end det.  ¬

Vivé Madrid

Af Jens Kaagaard Olsen
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Husker du? FCKFC’s samarbejdspartnere 
– støt dem, de støtter os!

Det var en kold og stormfuld oktoberdag... 
En stiv kuling hvivlede rundt i Parken og 
fik på et tidspunkt den ene linievogter Lars 
Gerner pakket helt ind i crepé-ruller. Ellers 
var det dagen, hvor Martin Johansen vendte 
tilbage til Parken. I Lyngby-trøje. Lidt ve-
modigt, men den lille dribler fik en særdeles 
respektfuld modtagelse fra Nedre C. Vi har 
ikke glemt dig, Martin!!! Stor respekt herfra 
selvom Deres Udsendte vil være ærlig og 
sige, at han faktisk ikke tilhørte dem, der 
krævede ham tilbage for enhver pris i som-
mers. Til gengæld jublede han af et sandt 
hjerte, da man fra højttaleren meddelte, at 
den er god nok nu. LØNS VENDER HJEM! Li-
gesom Rytter i øvrigt omsider var tilbage - 
på banen. Alt i alt en god optakt til kampen, 

som yderligere blev pebbet op af noget så 
usædvanligt som en tøjkanon. En golfbil, der 
kørte rundt og skød trøjer op på tribunen, så 
Deres Udsendte bogstaveligt talt blev ramt 
i nakken, da en af dem retoucherede fra den 
øvre tribune. Til gengæld måtte han se en 
særdeles grådig nipser nappe trøjen foran 
sin næse. Denne hidsige nipser fik dog snart 
en lang næse, da han konstaterede, at trøjen 
med Zaza-motivet var størrelse mikroput. 

Selve kampen begyndte meget intenst, det 
første kvarter blev fyret af i et rasende tem-
po, med Lyngby som toneangivende. FC’erne 
stod en anelse afventende og havde meget 
svært ved at få kombinationerne til at rul-
le. De to farligste Lyngby-chancer opstod 
dog efter fæle fejl af Mio, der helt kiksede i 
opspillet. I første situation kom Martin helt 
alene med Steensgaard, men blev udpa-
reret. På den baggrund var der heller intet 
ufortjent i Lyngby-føringen, der faldt midt 
i halvlegen. Thomas Andie spurtede op ad 
banen, og FC’erne kunne ikke blive enige om 
at tackle. Fra kanten af feltet sendte han et 
brækkende skud afsted, som helt fangede 
Steensgaard, der dog ikke virkede helt sa-
gesløs. Han stod nok en anelse for langt ude 
i situationen. Men knap var Lyngby-folkene 
færdige med at juble, før FC fik et noget 
tyndt frispark i modsatte ende. Hvilket i øv-
rigt kostede Martin en advarsel af uforstå-
elige årsager. Men frisparket var mad for 
Højer, og han gjorde det igen. Usvigelig sik-
kert. Spillemæssigt mangler han stadig lidt 
ovenpå sin skade, men han bliver bedre og 
bedre, den gode Højer, og sparketeknikken 
er skarpere end nogensinde. 

Efter den hurtige udligning faldt kampen 
lidt fra hinanden, Lyngby kombinerede sta-
dig langt bedre end københavnerne,der slet 
ikke fik noget til at flyde. Men foran målene 
skete ikke meget. Som konsekvens af det 
svage kombinationsspil valgte Kim Brink i 
pausen at udskifte to mand. Den ene Kap-
tajnen, der havde været totalt anonym, og 
tydeligvis humpede småskadet rundt i slut-
minutterne. Kim Madsen afløste ham, og det 

var godt. Endvidere blev en svag Todi i front 
udskiftet med David. Og det var supergodt. 
David var flyvende som en anden tøjkanon 
straks fra start. Vigtigt blev det også, at de 
københavnske kombinationer nu begyndte 
at fungere. Allerede efter seks minutter gav 
det pote. Et hjørnespark endte i et massivt 
klumpspil inde foran Bo Andersen. Pludselig 
dukkede Højer så op og ligesom for at under-
strege, at han mener alvor ovenpå sin skade, 
skovlede han sin anden scoring ind. Herefter 
udviklede kampen sig til ren opvisning fra 
FC’s - og især Davids - side. Lyngby-forsva-
ret raslede helt sammen. Først blev David 
spillet blank af Hemmingsen. 3-1. Så blev 
det Kim Madsens tur til med et perfekt ind-
læg at forberede næste David-scoring. 4-1. 
Sluttelig spillede Thorninger uselvisk så 
David helt blank. 5-1 og halleluja, David. Et 
vaskeægte hattrick, der satte en fed streg 
under, at han skal starte inde mod Chelsea 
på torsdag. Sammen med Thorninger. Som 
også skal have meget stor ros. Han arbej-
dede som en hest kampen igennem og fik en 
fod med i det meste fremover. 

På midten kom Goldbæk også i fuld vigør ef-
ter pausen. Han var lidt tam i første halvleg, 
men den centrale rolle på midtbanen passer 
ham tydeligvis bedre end højrekanten, hvor 
han hang i 1. halvleg. I bagkæden gjorde Ryt-
ter det godt! Den lille mand er tilbage igen!!! 
En anden lille mand, Pjotte, gjorde det også 
fremragende som sweeper og fik skærmet 
godt af for Fredgaard. Endvidere præstere-
de han i slutminuttet at redde to gange på 
stregen! Til gengæld er der problemer i for-
svaret omkring Mio. Oprigtig talt, han virker 
lidt over the hill! Synd for den gamle dreng, 
men de sidste kampe har talt sit tydelige 
sprog. Men alt i alt kan vi være ovenud til-
fredse, 5-1 cifrene var nok i overkanten med 
tanke på Lyngby’s 1. halvleg. Men hvor var 
det for fedt at opleve en stor og sikker sejr 
i Parken igen. Og samtidig konstatere, at vi 
for en gang skyld var rigtig effektive foran 
mål (Højers udligning var faktisk første FC-
skud indenfor målrammen)!!! ¬

Med dit FCKFC medlemskort opnår du 10 procent på 
alle varer, når du handler i alle Friluftslands butikker.*
Så skal du på skiferie, eller synes du, at en fra familien 
fortjener en varm julegave, så husk at vise dit medlems-
kort, når du handler!
Gælder ikke Canada Goose, GoPro og i forvejen nedsat-
te varer. Aftalen gælder resten af 2013 og evalueres 
herefter parterne imellem. Vi opdaterer naturligvis 
gennem FCKFC.dk, sidelinien.dk samt vores Facebook, 
om hvorvidt rabatordningen fortsætter.

Sponsorerer øl og vand til vores ture og vores hårdt arbejdende frivillige. 

Doner penge til tifokassen, hver gang du tænder for 
lyset eller fjernsynet derhjemme. Med ForeningsEl do-
nerer EnergiNord to ører for hver kWh, du bruger – uden 
at det koster dig ekstra. Har du aldrig skiftet elselskab, 
vil du oven i købet kunne spare penge på elregningen. 
Læs mere og tilmeld dig direkte her:
http://www.energinord.dk/foreningsel.aspx?kunde-
Nummer=511490
Eller via www.energinord.dk ½ Privat ½ ForeneingsEl 
½Lokal Forening ½ F.C. København Fan Club

Sportmaster støtter FCK og FCKFC i forbindelse med 
forskellige fanarrangementer. I år har de hjulpet med 
billetter til udekampen i Herning og med gode præmier i 
forbindelse med FANCUP og vores medlemsdag.

18.10.98: 
F.C. København - Lyngby  5-1 (1-1)
24 min: 0-1 Thomas Andie

26 min: 1-1 Lars Højer

51 min: 2-1 Lars Højer

54 min: 3-1 David Nielsen

64 min: 4-1 David Nielsen

81 min: 5-1 David Nielsen

Dommer: Nicolai Vollquartz  

(var bedre end vi kender ham. Alt i 

alt OK!)

Tilskuere: 8.283

F.C. København 4-4-2: Michael 

Steensgaard 6, Niclas Jensen 

6, Piotr Haren 7, Michael Mio 3, 

Thomas Rytter 6 (afløst af Martin 

Nielsen 4), Carsten Hemmingsen 

5, Lars Højer 7, Peter Nielsen 4 

(afløst af Kim Madsen 6), Bjarne 

Goldbæk 8, Thomas Thorninger 

8, Todi Jónsson 3 (afløst af David 

Nielsen 9).

af Fusionsnipserne

Hos Tandlægerne På Frederiksberg opnår du 15 pro-
cent rabat på alle frie ydelser ved fremvisning af dit 
medlemskort. Så pas på dine tænder og spar penge på 
tandlægeregningen oveni. 
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Efter et par måneders sommerpause, var Stadionturen i går, 
15/08-13 på besøg hos netop nedrykkede Silkeborg, der tog 
imod evigt nedrykkede Lyngby. Gæsteanmeldere: Valbymaleren, 
Lange Kim, Bora Zivkovic

Det var meningen, at vi skulle skifte tog i Skanderborg, og tage 
med Arriva den sidste del af vejen, men undervejs skrev vores lo-
kalguide, at han havde plads i bilen, så vi steg af i Vejle. Her blev 
vi hentet af den tidligere FC København og Silkeborgspiller Bora 
Zivkovic, og uden at fornærme tidligere lokalguider, kan jeg vist 
godt kåre ham til den sejeste lokalguide, vi nogensinde har haft.

Sk8erboy stjal den sidste øl, så da vi endelig nåede frem til værts-
huset Målet, var vi godt tørstige. Det er Henrik Tømrer Pedersen, 
der ejer baren, men han var der desværre ikke i dag.

[Efter en øl og en sidevogn, drog vi videre, og vores lokalguide 
bragte os videre i dagens program. Næste stop, pølsevognen. Og 
ikke bare en tilfældig pølsevogn. Nej vi snakker Danmarksme-

steren i Hot Dogs 11/12. Jeg fik en af de fremragende dm-dogs. 
MAM, den var god.

Tilgængelighed - er det til at komme dertil
Vi blev kørt hele vejen, så det var pisse nemt at komme dertil. Da 
vi ankom til stadion, kørte Bora ind på VIP-parkeringen, og efter 
vagten fik set, hvem det var der kørte, blev vi vinket igennem uden 
problemer.

Kontrollørerne - venlige/uvenlige.
Vagten kiggede mistænkeligt på os og vores billetter, men da han 
spottede Bora, fik vi alle lov at komme ind.

Tilskuerpladserne - udsyn, komfort osv.
Bora var blevet tilbudt billetter i VIP-logen, men det ville han alli-
gevel ikke byder vipperne, så vi satte os på den ene langside, hvor 
der var godt med plads. Der er tre tribuner på Mascot Park. Den 
ene på den langside, som vi sad på, den anden lige over for os:

Den tredje er bag det ene mål:

Bag det andet mål er det frygtede udebaneafsnit, der vist kun 
overgås af Herfølges i elendighed:

Stadionturen i Silkeborg
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, hvor 
flere og flere tager med Sokken og Sk8terboy landet rundt.

Stadionturen i Silkeborg
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Faciliteter - toiletter, lystavle m.m.
Der var fine toiletter lige under tribunen, hvor vi sad og en lystav-
le i hver ende af stadion.

Øl, vand, pølser osv. - Kan man få stillet sin sult
Tilbuddet med 10 øl for 350 kr så indbydende ud, men manden 
bag baren havde ikke flere klippekort. Vi fik dog lov at købe 5 øl 
for 175 kr, begge gange vi var der. Flinkt af ham. Øllet var Carls-
berg, og det var der ikke nogen, der klagede over.

Pølserne så fine ud, men en dyppelse var der ikke meget af. Efter 
Danmarksmester doggen på torvet, var det en skuffelse at sætte 
tænderne i Mascot Parks pølser, og karakteren lander på 2 ud af 
5. Jeres pølse ligger til nedrykning, Silkeborg.

Programmet
Programmet, der var gratis, er trykt på avispapir og er faktisk et 
rigtigt fint program.

Masser af info om alt, man har brug for, og en hel del interessant 
læsestof. Som f.eks en lang og dybdegående artikel om ugens 
SIF-profil (denne uge er det Frank Hansen), og både direktøren og 
træneren har skrevet klummer. Godt gået Silkeborg.

Priser - er det dyrt/billigt.
80 kroner, står der på de billetter, vi fik. Øl til 40 kroner og 350 
for 10. 30 kroner for pølsen. Gratis program. Det er ikke specielt 
billigt for førstedivision, men Silkeborg kører vel stadig med Su-
perliga-priser.

Tilskuere - Opførsel, stemning osv.
Silkeborg havde netop til denne kamp åbnet for et nyt stemnings-
afsnit, SIFanzonen, i hjørnet mellem den ene langside og kortsi-
de. Et initiativ, der er blevet skabt i samarbejde med de tre mest 
markante fangruperinger i Silkeborg: SIFosis, Stoltheden og Red 
Corner. Der var pænt fyldt på det nye afsnit, og vi hørte da også 
sange, men vi sad så langt væk fra dem, som man kan på stadi-
on, så det var ikke lige let at høre, hvad de sang. Der var dog pæn 
opbakning fra det nye fanområde. Mest da Silkeborg begyndte at 
spille godt. Der var mishagsytringer, da hjemmeholdet var bagud.

Lyngby havde ingen fans med udover Ronnie, der bor 30 km fra 
Silkeborg. Ronnie, eller Lyngby-Leif som Maleren konsekvent 
kaldte ham, lyste op, da han hørte den københavnske dialekt, men 
vi måtte skuffe ham med, at vi altså holdt med Silkeborg.

Kändisar
Den største stjerne af dem alle havde vi selv med på stadion. 
Udenfor igen, mødte vi måske Silkeborgs største fan:

[Boks 14 – billede 14] Efter kampen
Efter at have fundet Bora igen, fik vi et lift via en tankstation til 
Vejle, hvor Bora satte os af ved Sømærket, eller Smørhullet som 
Lange Kim troede det hed, og takkede for i dag. Vi takkede ver-
dens sejeste lokalguide og gik indenfor for at fordrive tiden, indtil 
vores tog kom.

Efter at have tanket forsyninger på Vejle Banegård var der bare 
den lange togtur hjem til København tilbage. Og vi sluttede dagen, 
hvor vi startede. Nemlig på Jernbanecaféen.

Konklusion - Hvad er helhedsindtrykket.
En rigtig god tur, en spændende kamp, danmarksmester hotdogs 
og Bora Zivkovic. Hvad mere kan man forlange? Herligt. ¬

Stadionturen i Silkeborg Stadionturen i Silkeborg
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De Unge Løver (DUL), giver dig mulighed for at holde din fødselsdag i Parken  
sammen med dine venner.

I vores rum på familie tribunen har vi fået en masse spillere til at skrive deres autogra-
fer på væggen, men nu kan vi ikke huske hvem der har skrevet hvilke autografer og har 

derfor brug for jeres hjælp.
Gæt så mange autografer som muligt, sendt dit svar til fanklubben senest d.1/3-14. 

Vindere får 2 billetter til kampen mod Randers d.23/4-14 på D-tribunen. 

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

Gæt autografer.

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 deltage i 
de spændende aktivite-
ter som Familietribunen 
tilbyder på dagen. 

1

5

9

2

6

10

3

7

11

4

8

12



BRØLET nr. 72 - Vinter 2013         3938         BRØLET nr. 72 - Vinter 2013

Kom med De Unge Løver til 

Juletræsfest 2013
 D. 15/12-13 – Kl. 11:30 til 15

Så er det igen tid til at julehygge med De Unge Løver. Igen i år vil vi holde Juletræsfesten på 
Lions & Barrels, Øster Allé 46, og vi slår dørene op til julehygge kl. 11:30.

Det vil være muligt at købe øl/vand, gløgg og æbleskiver på Lions & Barrels.

Traditionen tro skal vi danse om juletræet med FCK´s maskot Løven LEO og selvfølgelig 
julemanden og hans familie. Og du vil få mulighed for at vise dine kreative evner ved vores 

aktivitetsborde. Det er næsten kun din fantasi, der sætter grænsen.

Og som det nu hører sig julen til, vil alle børn få en slikpose, en sodavand og en julegave. Disse 
ting er inkluderet i billetprisen.

Der vil som altid også være lodtrækning med flotte gaver fra vores sponsorer.

Desværre kan vi ikke love, at der kommer spillere til juletræsfesten.

Tilmelding og betaling skal ske samtidigt 
- I vores online shop på ww.fckfc.dk/DUL

Priser:

Børn 100,- kr.

Voksne 50,- kr.

I døren på dagen 150,- kr. 

Tilmeldingsfristen er mandag d. 01/12-13.

De Unge Løver
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FC Københavns Fan Club  
Øster Allé 50, st., 2100 Kbh. Ø 

Indkaldelse til  
ordinær generalforsamling

Torsdag den 27. marts 2014 kl. 19.00 
på Lions & Barrels 
(Øster Allé 50, PARKEN) 

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.	 Valg	af	dirigent	-	
2.	 Årsberetning	–	bestyrelsens	beretning	v/formanden
3.	 Godkendelse	af	regnskab	–	gennemgang	af	regnskab	for	2013	v/kassereren
4.	 Indkomne	forslag	
5.	 Valg	til	bestyrelsen	samt	valg	af	intern	revisor

Næstformand:	Andreas	Jensen	–	Modtager	genvalg
Kasserer:	Ronni	Jeppesen	–	Modtager	ikke	genvalg
Bestyrelsesmedlem:	Casper	Bellincampi	–	Modtager	genvalg
Suppleant:	Sascha	Fokdahl	–	Modtager	genvalg
Suppelant:	Christian	Hochstrasser	–	Modtager		genvalg
Intern	revisor:	Mads	Nielsen	–	Modtager	genvalg

Desuden:	
Formand:	Lars	Thor	Jensen	–	Ikke	på	valg
Bestyrelsesmedlem	Mikkel	Faartoft	–	Ikke	på	valg

6.	 Eventuelt	
7.	 Fremtidsplaner

Alt	med	kursiv	skrift	er	ikke	ifølge	vedtægterne,	men	forklarende	tilføjelser.	

Generalforsamlingen	starter	klokken	19.00	og	dørene	åbnes	klokken	18.00.	For	at	få	
adgang	til	generalforsamlingen	skal	man	kunne	fremvise	gyldigt	medlemsbevis	(med-
lemskort	og/eller	girokvittering).	I	henhold	til	foreningens	vedtægter	§6	stk.	e	er	det	
kun	medlemmer,	der	har	været	medlem	i	mindst	tre	måneder,	der	har	stemmeret	på	
generalforsamlingen,	hvilket	vil	sige	kontingentindbetaling	senest	27.12.2013.	

Alle	medlemmer	har	adgang.	

Fra	den	17.	til	26.	marts	er	det	muligt	at	få	godkendt	fuldmagter	på	kontoret,	hvilket	
vi	henstiller	til,	hvis	du	har	flere	af	disse.	Dette	er	med	til	at	få	udleveringen	af	stem-
mesedler	til	at	glide	lettere	på	dagen.	

Forslag	til	generalforsamlingen	skal	være	bestyrelsen	i	hænde	senest	torsdag	den	
20.	marts	2014.

Forslag	sendes	til:	
F.C.	København	Fan	Club	
Øster	Allé	50	
2100	KBH	Ø	
Mrk.	”Generalforsamling”	
Eller	på	mail	til:	bestyrelse@fckfc.dk	

Med	venlig	hilsen
	Bestyrelsen


