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Plaster på såret

Man skal helt tilbage til årtusindskiftet for at finde en sæson, hvor København ikke har fået medaljer. Dengang Herfølge 
blev danmarksmester i år 2000 med 56 point. Samme antal, som hovedstadens helte har fået i denne sæson. En sæson 
der i foråret har budt på flere skuffelser end opmuntringer, men Superliga-afslutningen endte alligevel med pil opad. En 
andenplads vundet i de døende minutter af sæsonen og dermed kvalifikation til Champions League var et passende plaster 
på såret. 

Det ville en pokalfinale også være, hvis ikke den blev tabt på en temmelig frustrerende måde. Men det var en utroligt under-
holdende affære og herfra skal lyde et tillykke til AaB. De var 2013/14-sæsonens bedste hold, specielt da det galt i foråret, 
men København kan med rette sige, at vi var de næstbedste.

Hvor turen går hen er noget begrænset. Byens hold er havnet i non-champions puljen og derfor skal København igennem to 
svære runder før end der står Champions League-gruppespil på programmet. Men mindre kan måske også gøre det. Vindes 
den første runde mod enten Feyenoord, Dnipro Dnipropetrovsk, Panathinaikos, Grasshoppers eller AEL Limassol, så kan 
FCK sikre sig europæisk gruppespil for niende gang i træk. Det bringer os ind i en lille eksklusiv klub med hold som Real 
Madrid, Barcelona og Bayern München.

Nu varsler der nye tider med nye spillere og et nyt sportsligt set-op. På direktionsgangene har der også været aktivitet. 
Carsten V. Jensen blev fyret og det medførte nærmest jubelagtig stemning på Sidelinien og andre sociale medier. Ståle So-
lebakken har i stedet overtaget CVs rolle, men en gammel kending i form af Johan Lange har fået en ny rolle i klubben. Brølet 
har haft en snak med manden i skyggen.

En af de nye tilkomne er Steven De Ridder, som Brølet faktisk så i aktion et par gange på rundturen i Holland, hvor tempera-
turen på de hollandske tribuner blev taget. Hvor varmt der blev, kan du læse i dette nummer af Brølet.

Det er ikke kun på banen, at det har været en begivenhedsrig start på 2014. De mange fans, som blev tilbageholdt i efter 
decemberopgøret mod Brøndby trak politiet i retten og igen måtte ordensmagten sande, at det ikke er ok at foretage mas-
seanholdelser i flæng. Det er en historie, som Brølet et gået meget tættere på.

Til opgøret hjemme mod Brøndby kan tifo-folkene også klappe sig selv på skuldrene for den bedste tifo jeg til dato har set 
i Parken – og det er ellers blevet til en del. Den har fået velfortjent bifald verden over på både fodboldsites og velansete 
aviser, som The Washington Post. Det er godt gået og på midtersiderne kan du gense hvor flot den udspillede sig.

Rigtig god sommer og læselyst. Forza FC!
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DERBY I DECEMBER –
i POLITIETS VARETÆGT
Første december 2013. De fleste husker 
desværre denne aften for meget andet end 
kampens fantastiske resultat. Men hvad ske-
te der egentlig efter kampens slutfløjt? Det 
der skulle have endt som en skøn aften, endte 
for de fleste med over 2 timer på den decem-
berkolde jord.
Kort før kampen blev fløjtet af, rykkede 
kampklædt politi ind på vores afsnit, uden 
der var optræk til ballade – allerede her lug-
tede det lidt af, at vestegnens politi havde 
andet end festlige planer i tankerne.
Da vi gik mod stationen, kunne vi godt mær-
ke, at der var uro blandt de mennesker vi pas-
serede, men det virkede til, at politiet havde 
styr på de Brøndby fans, der skabte uroen, 
da de prøvede forcere en afspærring på en 
sidevej.
Vi fortsatte derfor videre mod stationen med 
hastige skridt, mest af alt for at komme med 
toget hjem i nogenlunde tid. Da vi rammer 
krydset ved tankstationen, kører et salat-
fad direkte gennem folkemængden og over 
græsplænen ved siden af os, og luften bliver 
fyldt af sirener.
Da vi når til stationen er der stille – alarme-
rende stille. Vi står kun omkring 50 menne-
sker på den station, der plejer at være prop-
pet med fans, der skal med toget retur til 
København. Der er noget galt. Der kommer 
aldrig flere mennesker på perronen mens vi 
står der, og vi finder senere ud af, at der er en 
god grund til dette.
Det der tilsyneladende burde være en ruti-
neopgave for vestegnens politi, ender med 
at blive til masseanholdelser af i alt 484 per-
soner. Dette er den største masseanholdelse 
siden klimatopmødet i 2009, hvor i alt 913 
mennesker blev anholdt.
Det er desværre langt fra første gang, at vi 
oplever politiets kluntede måde at håndtere 
fodboldfans på, men det er første gang at vi 
står overfor 484 tilbageholdelser der både 
tæller familier, mindreårige og tilfældige for-
bipasserende.
Som officiel Fan Club tager vi naturligvis 
stærkt afstand fra vold og hærværk, og vi øn-

sker på ingen måde at holde hånden over de 
mennesker, der har deltaget i balladen, men 
vi ønsker retfærdighed for de mange uskyl-
dige fans, der kom i klemme i Brøndby den 
aften i december, og lige netop derfor mener 
vi, at det er vigtigt, at viderebringe øjenvidne 
historier og oplyse om, at helt fredelige men-
nesker altså også godt kan ende i politiets 
varetægt.
Vi bringer hermed 3 forskellige beretninger 
fra mennesker, der befandt sig på det forker-
te sted, på det forkerte tidspunkt. Det eneste 
de ønskede var at komme hjem fra en fodbold 
kamp.

MARCELLA
”Jeg hedder Marcella. Jeg er kvinde, FCK fan, 
37 år og drikker ikke. Her kommer min erin-
dring omkring det der skete i Brøndby den 1. 
december 2014.
Kampen gik rigtig godt, vi vandt, og der var 
god stemning da vi forlod stadion omkring 
kl. 21.05. Da vi rundede første hjørne, stod 
der lidt Brøndby fans, men ikke noget der fik 
folk til at reagere. Da vi kommer lidt længere 
hen ad ruten, bliver vi pludselig overfaldet af 
Brøndby fans, der er løbet op ad en sidevej. 
De kaster med brosten og kaster med tænd-
te romerlys. Det får folk til at løbe forvirret 
rundt for ikke at blive ramt. 
Jeg selv trækker ind i læ i en have, hvor jeg 
på vejen trækker flere kvinder med, der står 
midt i det hele og er ret rystede. Jeg ser, at en 
lille gruppe af FCK fans reagerer ved at kaste 
sten tilbage, for at forsvare sig selv. På dette 
tidspunkt virker politiet til at være i mod os 
og ikke med os. De løber ud mod vores fans, 
råber højt og truer med knipler. Der er lidt 
kaos på daværende tidspunkt, fordi politiet 
løber direkte imod folk. Det får automatisk 
folk til at løbe tilbage. Samtidig er der Brønd-
by fans der er brudt frem til en gruppe FCK 
fans, det skaber yderligere tumult. 

Kl. ca. 21.20
Politiet smider en tåregas granat og tvinger 
folk tilbage. Det deler os i to grupper - nogle 

på den ene side af granaten og resten på den 
anden. Jeg er i gruppen bagerst. 
Da gassen letter, begynder jeg, en veninde, en 
fyr på krykker og 4 andre kvinder at gå mod 
stationen. Vi går i rask tempo, for man kan 
mærke i luften, at politiet slet ikke er fær-
dige. Bag os kaster nogle få FCK fans sten 
efter politibilerne. Det er måske en 10-15 
drenge der udfører dette. 
Jeg og resten af min gruppe når op til vejen 
foran Shell tanken. Her er der salatfade der 
blokerer vejen, og der står betjente i hullerne 
mellem bilerne. Vi er på dette tidspunkt læn-
gere fremme end resten af flokken. 
Jeg henvender mig til den ene betjent spør-
ger pænt, om vi ikke kan lukkes igennem, så 
vi kan nå vores tog, da vi ikke er med i alt det 
ballade. Vi er kvinder og en mand på krykker, 
men svaret er ”Nej! I bliver her.... ” Jeg spørger 
hvorfor? Dette kan betjenten ikke svare på, 
og siger igen ”I skal blive her.” Det reagerer vi 
alle på, da vi kan mærke at balladen rykker 
tættere og tættere på. Fyren på krykker ud-
trykker sin bekymring for, at menneskemas-
sen presses imod os af hunde og betjente der 
slår med knipler, da han står og går dårligt. 

Kl ca 21.30 
Inden vi når at sige mere, kommer folk løben-
de imod os efterfulgt af betjente med hunde 
og knipler, som de flittigt bruger på folk. Da 
de når os, presses vi mod politibilen alt imens 
betjente råber af folk, at de skal sætte sig 
ned, og slår med deres knipler. 
Folk sidder så tæt op ad os, at selvom politiet 
skriger, at vi skal sætte os ned, så kan vi ikke 
komme ned grundet plads mangel, så vi bli-
ver stående. Vi er de eneste stående på dette 
tidspunkt, resten af gruppen sidder ned. 
En fyr spørger hvad fanden der sker, og siger 
han ikke forstår, hvorfor han skal sidde ned, 
en politimand kvitterer med at slå på man-
den da han sidder ned, og beder ham om at 
tie stille. 
Jeg reagerer og råber han skal slappe af. 
Manden sidder jo ned. Her stopper betjenten 
med at slå, men han ser helt vild ud i øjnene. 

Af Katinka Reiss-Knudsen
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Kl ca 21.45 
Nogle folk er bange, andre er rystede, nogen 
er for fulde til at vide hvad der sker. 
En fyr kalder på politiet. Fyren der sidder 
bag ham har det meget dårligt, han er bleg 
og kan ikke holde sig oprejst. Han beder om 
hjælp til fyren der er dårlig, men politiet si-
ger, at han skal blive siddende. 
Fyren falder sammen. Jeg træder over de 
siddende folk foran mig, og kommer hen til 
fyren der er faldet sammen. Jeg beder folk 
rykke sig og give ham luft. Han er ligbleg og 
taler usammenhængende. Jeg beder ham 
om at trække vejret dybt, imens jeg råber til 
politiet at manden har det skidt. Ingen kom-
mer, de kigger bare på. 
Til sidst træder en anden fyr frem og hjælper 
mig med at få ham op. Vi går ud af mængden 
og siger til politiet, at han er dårlig. De ender 
med at tage ham sig.

Kl ca 21.55
Der kommer en betjent uden kampuniform 
og siger ”Klokken er….( kan ikke huske det 
præcise klokkeslet ) og I er alle anholdt.”
Folk bliver provokeret og nogle begynder 
at græde. En kvinde der sidder tæt ved mig, 
spørger betjenten ved bilen, hvornår hun kan 
komme hjem. Hun forklarer, at hun er alvor-
ligt syg med Epilepsi, og skal ha sin medicin, 
så hun ikke bliver dårlig. Svaret er, at vi kan 
godt regne med det tager lang tid. 
Jeg holder øje med hende, for jeg kan se hun 
går i panik. Pludselig kan hun ikke trække 
vejret og græder. Dette ser betjenten godt, 

men reagerer ikke. Jeg går over til hende og 
siger hun skal trække vejret, og fortæller at 
hun nok skal nå hjem, og at de kun giver os 
den besked, for at vi skal være pressede. 
Hun græder og fortæller, at hun er i chok, 
for hun troede ikke det danske politi kunne 
være sådan. 

Kl. ca. 22.10 
Nu begynder 4 betjente at strippe folk og 
sætte os i futtog. Alle skal stadig sidde ned. 
Jeg ser, at fyren der var dårlig stadig ikke 
har fået hjælp. Jeg råber til politiet, at hvis 
han skal ligge der, må de hente min jakke. 
En betjent reagerer og giver ham langt om 
længe hjælp. Efterfølgende kommer der 2 
ambulancer. Jeg ved ikke om den ene var til 
ham.
Jeg bliver stripset og sat ned sammen med 
de andre kvinder. Min venstre hånd strip er 
så stram, at det snurrer i mine fingre. Den 
gør rigtig ondt og jeg gør flere betjente op-
mærksomme på problemet, men ingen gør 
noget. 
Benene gør ondt, mit håndled endnu værre 
og jeg er i chok over den behandling vi får. 
Jeg har efterhånden oplevet en del til mine 
foldboldkampe igennem tiden, men ALDRIG 
noget som dette. 

Kl. ca. 23.00
Bliver kvinder registreret og får taget bil-
leder. Da jeg spørger hvad vi er anholdt for 
siger betjenten, ”I er ikke anholdt. Det kom-
mer ikke til at stå nogen steder.” Uforståen-

de spørger jeg så, hvad de skal bruge bille-
der og CPR-numre til? Hvortil han svarer,  
”Det er den ret vi har. Vi har ret til at vide dit 
CPR-nummer.”
Da de skal skære min strip af, siger betjen-
ten, at han er nød til at vride i mit håndled, 
da strippen er sat meget ,meget stramt. Det 
gør ondt, og det gjorde ondt længe efter. 
Da vi får lov at gå, prøver politiet at presse 
os til at gå til stationen. Truende og bestemt 
beder de os forlade området øjeblikkeligt. 
Vi har ikke lyst til at gå alene til stationen, 
da vi ved, at vi kan risikerer at møde Brønd-
by fans på vejen, så vi rykker blot lidt frem 
og venter på, at vi kan følges med resten af 
flokken.

Kl. ca. 23.30 
Nu bliver de fleste af dem, der sad overfor 
Shell ”løsladt”. Politiet råber, at vi skal skyn-
de os, for de vil have os med det sidste tog. 
De beordrer os endda til at løbe det sidste 
stykke vej, for toget venter ikke på os. Det 
er stadig kun den forreste gruppe der er 
”løsladt” . Den bagerste gruppe bliver sid-
dende tilbage da vi forlader området. 

Kl. ca. 00.05 
Jeg sidder i toget på vej hjem. Jeg er choke-
ret over den behandling vi fik. Jeg har ondt i 
mit håndled, og jeg er ked af, at en ellers god 
dag med sejr ender på denne måde. 
Jeg var frihedsberøvet fra ca. 21.30 til ca. 
23.30”

Bestyrelsen har ordet
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PETER
”Efter kampen i søndags (red. d. 1./12-
2013) går jeg bagerst i den store gruppe af 
FCK fans mod Glostrup station, og snakker 
med en kammerat. Der opstår tumult læn-
gere fremme, og vi bliver derfor bagerst 
for at undgå konfrontationen. 
Der bliver imidlertid kastet tåregas oppe 
foran, hvilket får den forreste gruppe til at 
søge bagud, men samtidig presser den ba-
gerste gruppe betjente os voldsomt frem.
Vi ender altså i en ufrivillig sandwich mel-
lem betjente med trukne stave bag os, og 
en menneskemængde der kommer løben-
de tilbage foran os. Dette sker efter min 
opfattelse omkring 21.20 (hvilket jeg dog 
ikke kan underbygge). Herefter kommer 
der dog ro på situationen, og vi er omringet 
af betjente fra alle sider. Efter min opfat-
telse ville politiet sagtens kunne have fulgt 
folk til Glostrup Station herefter, da der 
var ro på, og de fleste i gruppen havde jo in-
genting med urolighederne at gøre og ville 
derfor bare gerne hjem.
Vi bliver herefter alle frihedsberøvet (iføl-
ge en betjent skete det 21.42, hvilket jeg 
dog ikke hørte) og én efter én bliver vi sat 
i strips og futtog. Jeg ventede bevidst så 
længe som muligt med at gå hen i rækken 
og blive registreret, for at undgå at sidde 
på den kolde jord i futtog i længere tid end 
højst nødvendigt. Vedhæftede billede tog 
jeg med min telefon 22:56 (hvilket fremgår 
af billedets egenskaber). 
Omkring 00.20 er vi alle i min gruppe regi-
streret og løsladt.
Mange af de betjente jeg spurgte, vidste 
ikke om vi var anholdt, og dem der gjorde, 
kunne ikke fortælle for hvad - men sagde 
at vi fik det af vide senere, hvilket aldrig 
skete. Desuden kunne mange ikke fortælle 
hvad tid de havde anholdt/frihedsberøvet 
os. De sagde dog, at det var blevet råbt 
højt, hvorfor det undrer mig, at de ikke selv 
kendte tidspunktet. Desuden sad jeg på 
den iskolde asfalt i omkring en time uden 
noget underlag. Der var helt sikkert nogle 
personer i mellem de anholdte, som havde 
lavet ballade - men det var en brøkdel af 
den samlede mængde, hvorfor det virker 
helt overdrevet at tilbageholde så mange i 
så lang tid.”

TILDE
Jeg har ikke før været med til et derby, hvor 
jeg fulgtes med de andre fans, men altid 

kommet dertil selv med bil, så alene ople-
velsen af, at være en del af er kæmpe fæl-
lesskab gjorde oplevelsen fantastisk - det 
var i hvert fald mit første indtryk.
Jeg fulgtes med en flok venner, som har 
prøvet det mange gange før, og har fået 
mange forklaringer om, hvordan det fore-
går, og var derfor ikke nervøs eller utryg 
ved situationen.
Kampen i sig selv var fantastisk, og en af 
de bedste oplevelser jeg har haft til en fod-
boldkamp.
Jeg kunne tydeligt mærke det rush, man får 
at være en kæmpe gruppe med en fælles 
interesse, og vi var jo ovenud lykkelige på 
vej hjem fra kampen mod stationen.
Det blev så på kort tid til en helt anden op-
fattelse.
Jeg har altid troet, at mine venner overdrev 
og overreagerede, når de fortalte om, hvor-
dan det danske politi nogle gange reagere-
de mod dem efter kampene, og var af den 
klare overbevisning at de helt selv var ude 
om det, når de blev behandlet ”dårligt” af 
det danske politi.
Men jeg fandt ud af, at jeg tog grueligt fejl 
- aldrig er jeg blevet behandlet så elendigt, 
og samtidig blevet skuffet og frustreret 
over politiets håndtering og indsats.
 
Da vi er nået ca. halvvejs mod stationen op-
står der noget tumult mellem nogle Brønd-
by fans, os (FCK fans) og politiet. Der blevet 
kastet med alt fra kanonslag til brosten, og 
stemningen bliver hurtigt trykket, og folk 
føler sig meget utilpasse og usikre ved si-
tuationen. Politiet vælger så at kaste med 
tåregas med det samme, og mange der går 
forrest blandt os bliver påvirket af dette. 
Folk begynder at løbe ind i hinanden, og 
der opstår en form for panik blandt mange. 
Men vi får ro på folk, og skriger bogstavelig 
talt ud i mængden, at ingen skal løbe, for at 
undgå at nogen kommer til skade.
 
Da vi kommer op mod hjørnet af vejen Park 
Allé og Østbrovej er folk forrest i flokken vi 
går med begyndt at kaste med brosten mod 
politiet, som står på hjørnet. Politiet har på 
Park Allé dannet en barrikade med deres 
vogne, og står selv foran disse med skjold 
og prøver at få stoppet dem, der udfører 
hærværk og chikanerer dem. Det skal siges, 
at alt dette har jeg fuld forståelse for, og jeg 
ville også uden tvivl trække min knippel mod 
en flok maskerede mennesker, som kastede 
brosten og kanonslag efter mig.

Jeg bliver i denne situation skilt ad fra mine 
venner undtagen én, og vi kommer om bag 
politiet barrikade, hvor vi så kan stå og se 
situationen lidt an. På dette tidspunkt bli-
ver den flok vi følges med spredt meget 
ad. Omkring 200 ender med os på den an-
den side af denne barrikade, som politiet 
har dannet, mens andre løber væk i andre 
retninger, og de sidste ender bag dem, der 
”slås” med politiet.
Da vi kommer rundt om hjørnet på Park 
Allé og ned af Østbrovej venter der en ny 
stor gruppe af politibetjente, som også 
har spærret vejen af med deres vogne, så 
vi ikke kan komme videre ned mod statio-
nen. Til at starte med får vi bare at vide, at 
vi skal forholde os i ro, og vente her til de 
har situationen under kontrol. Vi står i cirka 
10 minutter og venter helt stille og roligt, 
mens vi ser til hvordan tumulten fortsætter 
mellem politiet og nogle af de fans, der sta-
dig kaster med brosten.
Meget pludseligt får vi alle sammen at 
vide, at vi skal sætte os ned på jorden. Vi 
får ikke rigtig nogen forklaring, og der bli-
ver bare råbt ud, at alle skal sætte sig helt 
ned på jorden. Jeg kigger uforstående på 
min kammerat, og han spørger politiet høf-
ligt og pænt, om det virkelig er nødvendigt. 
For han vidste allerede nu, at det ikke er et 
godt tegn, når dette er udmeldingen.
Vi sidder i 15-20 minutter på jorden i en 
stor gruppe og venter tålmodigt, mens vi 
prøver at få en forklaring på, hvad der fore-
går. Men alt hvad vi får at vide er, at vi bare 
skal blive siddende, og at vi nok skal få no-
get information senere.
Da vi har siddet der i et kvarters tid kommer 
der en stor, kraftig og høj politi mand slæ-
bende med en gut efter sig. Han har hårdt 
fat i hans ene overarm og i hans krave, og 
da han er henne ved os, smider han denne 
mand på jorden. Jeg kan se, at han har en 
stor flænge ned langs næsen, og blodet lø-
ber ned over hans mund, samtidig med at 
han spytter meget blod ud af munden. Han 
ser meget rundtosset ud, og prøver at kom-
me op at sidde på hug, så han kan få samlet 
sig selv. I det han begynder på dette er den 
samme politimand lige i hovedet på ham, 
og han skubber ham ned i jorden igen, hvor-
efter han skriger at han skal blive siddende 
(selvom han bare prøvede at sætte sig op).
Vi andre kigger til at starte med målløst på 
mens dette sker omkring 10 gange i træk. 
Nogle begynder at henvende sig til de om-
kringværende politibetjente, og få dem til 
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at stoppe deres kollega. Men ingen af dem 
ænser os, og kigger bare kort ned på os og 
så ud i luften.
Det ender med at denne betjent trækker 
sin knippel og slår den unge mand i ryggen, 
mens han ligger ned, hvorefter han også 
sparker til ham.
Jeg har aldrig prøvet at få det fysisk dår-
ligt på den måde, over en andens person 
behandling af et menneske, og jeg følte en 
utrolig afmagt ved at sidde og se på, at et 
andet menneske nærmest fik tæsk af en 
politibetjent.
Jeg er klar over, at ham det gik ud over, sik-
kert har gjort sit til at opildne betjenten, og 
at man som politimand kan blive utroligt 
frustreret over, at møde nogle der giver så 
lidt for deres erhverv. Men det ændrer på 
ingen måde det faktum, at han håndterede 
situationen så forkert, som man overhove-
det kunne tænke sig.

Efter denne hændelse fik vi at vide, at vi 
skulle sættes i futtog, så politiet kunne dan-
ne sig et overblik over, hvem der var til stede.
De begyndte at hente folk omkring mig, og 
sætte dem på række op af hinanden, og 
stripse deres hænder på ryggen. Jeg sad 
sammen med en bekendt, som havde øde-
lagt sit knæ, da han var blevet ramt af en 
brosten, og jeg fik lov til at sidde med ham 
uden at blive stripset.
Vi fik en fælles meddelelse omkring 21.25, 
om at vi alle var anholdt, og at vi skulle blive 
på stedet. Fra dette tidspunkt var det me-
get begrænset hvad vi fik af information og 
opmærksomhed. Politiet bevægede sig lidt 
rundt i blandt os, og sørgede for at alle for-
holdt sig i ro.
Vi spurgte alle sammen mange gange, om vi 
ikke kunne få noget mere at vide. Hvor læn-
ge skulle vi blive, hvad var vi anholdt for, og 
hvem kunne svare på noget? Vi fik ingenting 
at vide, udover at vi ville få noget at vide se-
nere. Det var utrolig mærkeligt og frustre-
rende bare at sidde på den kolde asfalt og 
få intet at vide.
Undervejs var der en fyr, der fik det utroligt 
dårligt. Han rystede som om han havde et 
anfald af en art, og kunne overhovedet ikke 
formulere sig, og var svær at komme i kon-
takt med. Det var nogle af de anholdte, der 
sad ved siden af ham, som måtte pointere 
overfor politiet, at han havde det elendigt, 
og han blev så lagt over hvor jeg sad, hvor 
han lå og klamrede sig til mig, mens hans 
krop var gået helt i chok.

Han havde indtaget utroligt meget alkohol 
under kampen, og havde udover det ikke 
fået væske, og den kolde luft og jord gjorde 
så, at hans krop sagde helt fra. Efter at han 
havde ligget ved mig i cirka 10 minutter, gik 
det op for politiet, at de måtte gøre noget.
De prøvede at identificere ham ved at spør-
ge ham, hvad han hed og hvor han kom fra, 
men kunne ikke få noget ud af ham. Han fik 
så forklaret, at han havde sin pung, og ud fra 
denne fandt de ud af hvem han var. Men der 
gik altså 30 minutter, før de fik fat i en am-
bulance.
Det virkede så uprofessionelt på så mange 
måder, at jeg blev helt skræmt.

Vi fik efter 1 time cirka af anholdelsen ud-
delt nogle liggeunderlag at sidde på, men 
havde indtil da siddet på jorden, og grunden 
til at vi fik disse var kun fordi, at vi havde 
bedt om dem nærmest fra start af, da det 
gik op for os, at vi skulle sidde der længe. 
Da klokken er ca. 22.30 begynder politiet at 
gå rundt og registrere os med navn og CPR 
nummer.
Omkring kl. 23.15 fik vi at vide, at vi alle var 
løsladt. Politiet begyndte herefter at klippe 
vores strips op, og da dette var gjort, blev vi 
fulgt som en flok kvæg ned til Glostrup sta-
tion, hvor vi kom med et tog hjem igen.

Hele håndteringen af denne begivenhed 
virkede på mig som dybt uprofessionelt og 
komplet unødvendig.
Vi kunne undervejs ikke få nogen form for in-
formation, og politiet virkede på mange må-
der arrogante, og ikke mindst ligeglade når 
man henvendte sig til dem med et spørgsmål.
Jeg har aldrig følt mig så elendigt behandlet, 
og frihedsberøvelse dækker på alle måder 
den følelse man sad med i kulden i lidt over 
to timer.
Jeg har altid valgt at tro på, at politiet gør 
deres arbejde i den forstand, de nu vælger 
at udføre det, fordi det er nødvendigt. Men 
jeg har efter denne oplevelse mistet så me-
get tiltro til politiet, og jeg vil fremadrettet 
være meget mistroisk over for dem. Ikke kun 
når jeg selv skulle møde dem igen, men også i 
situationer, hvor jeg hører eller ser noget om, 
hvordan de udfører deres arbejde.
Hvad er det for et land, vi lever i, hvor man 
skal gå og være skeptisk overfor en sådan en 
instans?
Det er i hvert fald ikke et forhold jeg mener, vi 
bør have til politiet. 

Dette er som sagt kun 3 beretninger fra 
episoden i Brøndby. Vi modtog rigtig mange 
henvendelser om de uretsmæssige friheds-
berøvelser på fan clubbens kontor de ef-
terfølgende dage, og derfor blev vi hurtigt 
klar over, at vi blev nødt til at gøre noget for 
de mange mennesker, der uheldigvis kom i 
klemme. Som Fan Club er det vores opga-
ve, at hjælpe FCK fans der havner i uheldige 
situationer som disse, og derfor allierede 
vi os med advokat Christian Dahlager, der 
tidligere har været advokat for de, der blev 
masseanholdt under klimatopmødet (også 
kaldet COP15). Han ville gerne tage sagen 
for os, da han med sikkerhed kunne sige at 
politiets frihedsberøvelser ikke havde væ-
ret lovlige. 
Herefter blev alle de involverede opfordret 
til at sende deres klage, samt en beskri-
velse af forløbet til advokaterne. Der kom 
mange klager – 335 i alt. Det var langt flere 
end vi havde regnet med.

Christian og hans team har løbende givet 
informationer om sagens forløb, til de der 
har indgivet en klage, hvilket har sikret at 
folk har følt sig trygge ved deres klagesag. 
For at der slet ikke skulle være nogle tvivls-
spørgsmål, inviterede FCKFC i samarbejde 
med Christian Dahlager til et informations-
møde i marts måned.

Herunder bringer vi referatet fra informa-
tionsmødet, hvilket giver et godt indblik i 
sagen og selve forløbet.

Referat af orienteringsmødet 
med Christian Dahlager d. 13/3 2014

Dagsordenen for mødet så nogenlunde 
således ud, uden at der forelå en officiel 
dagsorden:

1. Frihedsberøvelse (definition heraf)

2. Anerkendelsen af ulovlige de ulovlige 
frihedsberøvelser

3. Forløbet mellem Vestegnens politi og 
Christian Dahlager

4. Fremtiden i sagen

5. Spørgsmål fra salen

Fan for en dag



10         BRØLET nr. 73 - Sommer 2014

1. Frihedsberøvelse (definition heraf)
Christian startede mødet med at skitsere i 
grove træk, hvilke rettigheder politiet har 
for at kunne foretage frihedsberøvelser el-
ler såkaldte præventive anholdelser.
Det blev forklaret, at det var et værktøj, 
som er udviklet for at forhindre at vis-
se personer skal til at foretage sig noget 
strafbart. Frihedsberøvelserne må yder-
mere kun benyttes til at forhindre situati-
oner som er meget nært forestående, hvor 
chancen for at de personer, der bliver fri-
hedsberøvet, ikke har mange andre motiver 
end den strafbare handling, som politiet 
vurdere dem at de skal til at udføre.
Det er den type af frihedsberøvelse, som 
umiddelbart blev benyttet ved kampen d. 1 
december. Denne type af frihedsberøvelse 
er blevet brugt i flere sammenhænge. Både 
på enkeltpersoner, men også på større 
grupper, hvor frihedsberøvelserne d. 1 de-
cember siges at kunne sammenlignes sær-
deles meget med frihedsberøvelserne un-
der COP15 topmødet i København i 2009.

2. Anerkendelsen af ulovlige 
frihedsberøvelser
Ifølge Christian Dahlager har der i de dom-
me, som er faldet i forbindelse med denne 
type af frihedsberøvelser været meget 
strikse krav for, hvornår politiet reelt har 
måtte benytte sig af dette værktøj. Disse 
krav er blevet understreget over for poli-
tiet flere gange, med domsafsigelser imod 
politiet - eksempelvis ved COP15 i Køben-
havn. På baggrund af de domme, der er fal-
det, har politiet både til Christian Dahlager 
og til offentligheden erkendt, at frihedsbe-
røvelserne d. 1 december var ulovlige. For 
ulovlige frihedsberøvelser er der på for-
hånd fastsat en kompensation på 2.500,-.
Denne udvikling var Christian og deltagerne 
i og for sig rigtig glade for, da det så lignede 
at man kunne komme videre med sagen.

3. Forløbet mellem Vestegnens politi og 
Christian Dahlager
Det er dog i forbindelse med disse indrøm-
melser, at sagen tager uventede drejninger 
i flere omgange.

Efter offentliggørelsen af, at politiet har 
benyttet sig af de ulovlige frihedsberøvel-
ser, udtaler forskellige personer fra Kø-
benhavns Vestegnspoliti i flere omgange 
til forskellige medier, på flere tidspunkter, 
at frihedsberøvelserne måske var ulovlige, 

men de synes hvert fald de var korrekte. 
Disse udtalelser har Christian Dahlager 
kæmpet for at få trukket tilbage, da det 
efter hans og salens overbevisning, ikke 
kunne være rigtigt, at man trækker en ind-
rømmelse/undskyldning til de uretmæssi-
ge anholdte tilbage fordi de pågældende 
politimænd har følt det var korrekt. 
Derfor har sagen i første omgang handlet 
om at få en undskyldning og indrømmelse 
fra Københavns Vestegns politi, som kun-
ne videregives til de mange der var blevet 
uretmæssigt frihedsberøvede.

Sideløbende med dette har der været for-
handlinger om erstatningernes størrelser 
pga. de omstændigheder, som de friheds-
berøvede har været udsat for. 
Ifølge Christian Dahlager og dommen fra 
østre landsret i forbindelse med COP15 er 
de uretmæssigt frihedsberøvede beretti-
get til en ekstra kompensation på 4.000,- 
såfremt følgende 3 kriterier var opfyldt:

1. Der ikke var adgang til vand og toilet
2. Der ikke har været siddeunderlag
3. Temperaturerne har været lave

Alle tre kriterier burde objektivt set være 
opfyldt, hvorfor advokat Christian Dahla-
ger tilbød Københavns Vestegns Politi at 
betale samme erstatning og så ellers forli-
ge sagen.
Men dette kunne Københavns Vestegns 
Politi ikke imødese og de mente ikke at de 
samme forhold var gældende i denne sag. 
Eksempelvis mente Københavns Vestegns 
Politi ikke at der den pågældende dag hav-
de været koldt. Det havde tilsyneladende 
været 10-15 grader….

Der var en lang række af forhold/episoder, 
der gjorde at forhandlinger med Køben-
havns Vestegns Politi blev mere og mere 
umulige at gennemføre. Til slut har Chri-
stian Dahlager valgt at få sagen berammet 
således at der er en dommer, der skal tage 
stilling til denne sag eftersom det ikke har 
været muligt at finde en rimelig løsning på 
denne tvist.

4. Fremtiden i sagen
Det er lykkedes Christian Dahlager at over-
beviste Københavns Vestegns Politi om at 
sagen skal føres i Københavns byret. Chri-
stian Dahlager kunne ydermere berette, at 
sagen indenfor 2-4 ugers tid skal beram-

mes. Dette betyder, at retten her vil kunne 
sætte datoer på de indledende retsmøder, 
som Christian forventede ville ligge engang 
efter sommerferien.
Til disse retsmøder vil sagen blive frem-
stillet for en dommer. Der vil ske en gen-
nemgang af sagsforløbet med erklæringer, 
videoer, billeder, vidner mm. for at give et 
fuldstændigt billede af, hvad der skete om-
kring anholdelserne d. 1 december.
Et kvalificeret gæt fra Christian Dahlagers 
side lød på, at sagen var færdigbehandlet i 
slutningen af 2014, men at dette desværre 
langt fra var sikkert.

Christian pointerede, at det naturligvis er til-
ladt at møde op og overvære retsmøderne.
Derudover pointerede Christian også, at 
såfremt man gerne vil forlige sagen med 
politiet og modtage kompensationen på 
2.500,- så vil han gerne gå videre med det-
te. Man skal blot kontakte ham eller advo-
katkontoret.

5. Spørgsmål fra salen
Der var en lang række af spørgsmål fra sa-
len. Vi har udvalgt to af de der blev stillet, 
som vi mener, at de der ikke var til stede 
kan have gavn af at høre svaret på.

- Registreringen af de frihedsberøvede vil 
de blive slettet eftersom der har været tale 
om en ulovlig frihedsberøvelse?

Svaret var desværre at der ikke findes 
nogen regler på området om, at disse skal 
slettes. Derfor vil Christian gøre alt hvad 
han har mulighed for, for at registreringer-
ne bliver slettet i politiets systemer. Dog 
vil det ikke komme til at stå på straffeatte-
sten, uanset udfaldet i retten. 

- Hvad med dem der blev slået af politiet, 
oplevede krænkende adfærd fra politiet, 
eller sad bag et tændt udstødningsrør i 
længere tid?

Det er helt forfærdeligt det der er sket med 
rigtig mange af de der er blevet frihedsbe-
røvet. Christian vil naturligvis tage det med 
i fremstillingen, men der skal klages sepa-
rat omkring disse hændelser, eftersom det 
er klager over politiets adfærd. Christian 
ville sende en mail ud med den formular, der 
skal sendes til Den Uafhængige Politikla-
gemyndighed.
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2 skarpe til CD 
1. Frihedsberøvelserne
Hvorfor mente politiet i første omgang 
ikke at frihedsberøvelserne var ulovlige, og 
hvad er argumentet for at de alligevel var 
ulovlige?

CD: I blev frihedsberøvet efter politilovens 
§ 8. Denne bestemmelse gør det muligt for 
politiet at gribe ind over for forsamlings-
deltagere, der giver anledning til fare for 
betydelig forstyrrelse af den offentlige 
orden eller fare for enkeltpersoner og den 
offentlige sikkerhed.

Bestemmelsen giver politiet en række 
værktøjer at arbejde med. Politiet kan ud-
stede påbud, lave visitationer og fratage 
personer genstande. Er dette ikke tilstræk-
keligt har politiet i sidste instans mulighed 
for at frihedsberøve de personer, der giver 
anledning til faren.

Bestemmelsen fastlægger, at kun de per-
soner, der giver anledning til fare kan fri-
hedsberøves. Det er dog klart, at hvis man 
har 500 personer, der alle kaster med sten, 
bortset fra 20, så vil det være rimeligt, at 
politiet frihedsberøver dem alle. Men har 
man 500 mennesker, hvoraf kun en meget 
lille del laver ballade, så er det ikke propor-
tionelt at frihedsberøve alle 500.

I jeres sag har politiet ikke dokumenteret, 
at de frihedsberøvede (eller i hvert fald en 
meget stor del) udgør en betydelig fare – 
tværtimod. Derfor var frihedsberøvelsen 
ulovlig. 

- Behandlingen under anholdelsen
Hvad er dine og deres argumenter?

CD: I forhold til behandlingen under jeres 
frihedsberøvelse, så er det vores opfattel-
se, at forholdene var lig de forhold, som de 
frihedsberøvede oplevede under COP15 
demonstrationen.

I COP15-sagen fandt byretten og landsret-
ten, at behandlingen af de frihedsberøvede 
var i strid med Den Europæiske Menneske-
rettighedskonventions artikel 3, der inde-
holder et forbud mod tortur, umenneske-
lig og nedværdigende behandling. Retten 
fandt, at det forhold, at de frihedsberøvede 

blev placeret på kold asfalt uden underlag, 
uden adgang til vand og uden adgang til 
toilet, mens der var stor mediebevågen-
hed sammenholdt med den tidsmæssige 
udstrækning af frihedsberøvelsen (fra 2-4 
timer) udgjorde nedværdigende behandling 
i strid med artikel 3.

I havde heller ikke adgang til vand, det var 
0 grader varmt (mod -1 i COP15), der var 
mange der havnede i medierne med billede 
og frihedsberøvelserne varede 2½ time.

Politiet argumenterer med, at langt de 
fleste fik liggeunderlag, at det ikke var så 
koldt og at der var mulighed for toiletbe-
søg. De vil også argumentere for, at I (alle) 
kun var frihedsberøvede i 2½ time. De vil 
også argumentere for, at der skulle udvises 
særlige hensyn i COP15-sagen af hensyn til 
ytringsfriheden, og at dette var motiverne 
for landsretten til at idømme en ekstraordi-
nær høj erstatning. ”Fodboldbøller” har ikke 
krav på samme beskyttelse.

Udtalelse fra CD
Jeg interesserer mig altid for, at myndighe-
derne og politiet overholder loven. Politiet 
var i denne sag gået langt over stregen. Det 
er selvfølgelig ikke lovligt, uden rimelig 
grund, at fange og frihedsberøve 480 fod-
boldtilhængere. Det var så endnu mere uan-
tageligt, at politiet overfor pressen i flere 
måneder efter, mod bedre vidende, holdt 
fast i at alle fodboldtilhængerne havde op-
trådt voldeligt.

Det er godt, at politiet nu også har fattet, at 
de gik over grænsen og begik en ulovlighed. 
Nu skal vi se på, at politiet skal betale no-
get ekstraordinært oveni de 2.500 kr., fordi 
de også gik for vidt i den måde, de behand-
lede jer på, mens I var frihedsberøvede. 
Det bliver også interessant at se på mulige 
ulovlige registreringer og få lagt nogle ret-
ningslinjer for, hvordan politiet skal opføre 
sig til fodboldkampe. 

Facts
Vi ser selvfølgelig at folk helst undgår at 
blive anholdt, men skulle uheldet alligevel 
være ude, så opridser Christian Dahlager 
dine rettigheder i lignende situationer:
Der er forskel på at blive anholdt (hvor 
man er sigtet for noget strafbart) og admi-
nistrativt frihedsberøvet (hvor man ikke 

er sigtet). De rettigheder man har, er på de 
fleste områder de samme.
1. Du har ikke pligt til at udtale dig til 

politiet (uanset hvad de siger). Du har 
pligt til at oplyse navn, adresse og fød-
selsdato.

2. Hvis politiet mistænker dig for at være 
i besiddelse af noget ulovligt, må de vi-
sitere dig, men det kræver at de sigter 
dig for en lovovertrædelse først. Du 
kan dog befinde dig i en visitationszo-
ne, og der kræver det ikke, at du er sig-
tet for at politiet må visitere dig.

3. Det er ulovligt at være i besiddelse af 
slangebøsser, tåregas, slagvåben, kni-
ve og lign., ligesom der gælder et for-
bud mod at maskere sig ved offentlige 
forsamlinger og optog. 

4. Du har altid ret til at få oplyst, hvorfor 
du er frihedsberøvet.

5. Hvis du bliver anholdt, har du ret til at 
få at vide, hvad du er sigtet for. Hvis du 
bliver afhørt efterfølgende, har du ret 
til ikke at udtale dig. Hvis du vælger at 
udtale dig, har du ikke pligt til at under-
skrive den forklaring du afgiver.

6. Hvis du er under 18 år skal dine foræl-
dre kontaktes og have mulighed for at 
være med under afhøringen.

7. Hvis du er blevet anholdt uretmæssigt, 
har du ret til erstatning.

8. Hvis der er tale om en ulovlig friheds-
berøvelse skal sagen indbringes for 
retten inden 4 uger.

Fan for en dag



Lars Jacobsen
• 263 kampe, 8 mål, 37 assist

• 140 sejre, 71 uafgjorte, 52 nederlag

• 20 gule kort, 1 rødt kort

• Første kamp 13/3/04 ude mod FREM

• Sidste kamp 18/5/14 hjemme mod OB
(Kilde: Nipserstat)
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WWW.FCKFC.DK
DELTAG HER

Vi lancerer i løbet af sommeren vores nye 
hjemmeside, og det skal fejres!
Kom og besøg os på www.fckfc.dk og deltag i konkurrencen. 
Man kan deltage én gang om dagen, og får et lod for hvert besøg.
Hver mandag i juli måned trækker vi lod om et væld af præmier.
Vind bl.a. Sommeroplevelser for hele familien, gavekort, spilletrøjer
og mange andre præmier.og mange andre præmier.

KÆMPE SOMMERKONKURRENCE
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FC København U18 

U18 hører til på nedre C 14, hvor vi har vores 
eget afsnit. Afsnittet er kun for medlem-
mer, så man skal være medlem og mellem 
13 og 18 for at benytte det. Når først du er 
medlem, kan du hente dine billetter til alle 
hjemmekampe (undtagen mod Brøndby og 
sidste hjemmekamp)  i Superligaen gratis på 
FCKFC’s hjemmeside. Man kan godt have en 
gæst med, som ikke er medlem, men gæsten 
skal stadig være mellem 13 og 18 år. 

U18 er et projekt, der har været i gang i lidt 
over et år, men det blev først rigtig skudt i 
gang til første hjemme kamp 2. marts 2014. 
Ideen med et separat afsnit til de unge har 
været længe undervejs. Det var den eneste 
målgruppe, der manglede deres eget sted, 
og det er en målgruppe, vi rigtig gerne vil se 
meget mere til. I er fremtidens fans, og det 
er ikke nogen hemmelighed, at vi har Dan-
marks bedste.

Målet er at få fyldt tribunen helt ud og at 
have banner, flag, tromme og en capo til 
at styre det hele. Alt sammen noget, der 
vil løfte stemningen i PARKEN og gøre os 
endnu bedre som fans. Sammen kan I skabe 
jeres eget fællesskab og dele jeres oplevel-
ser med andre unge.

Vi vil løbende have forskellige aktiviteter, 
som I som medlemmer bliver inviteret til 
blandt andet flagdag, hvor vi laver vores 
egne flag med hjælp fra drenge, der normalt 
laver flag og tifo på S12. Der er hvert år, når 
sæsonen starter, en fest for vores medlem-
mer med konkurrencer og fede præmier. 
Vi vil i løbet af sæson 14/15 få besøg af 
PARKENS capo, som står på S12. Han vil 
fortælle jer lidt om, hvordan man skaber en 
god stemning, og I vil få udleveret sanghæf-
ter, så der kan synges med på sangene. Da vi 
har mange ideer på bordet, er alt dette kun 
et lille udpluk af, hvad I kan se frem til som 
U18-medlemmer.

Vi har et U18-team, som til hver kamp tager 
imod vores medlemmer. Vi er der cirka en 
time før kampstart og går igen 15 minutter, 
før kampen går i gang. Her har I mulighed for 
at stille spørgsmål eller få hjælp, hvis I har 
brug for det. I kan kende os på trøjerne, som 
har U18-logoet på, og da vi altid er de sam-
me, vil I hurtigt lære os at kende. Vi er der 
også for mor og far, hvis jeres forældre har 
spørgsmål til afsnittet og vores aktiviteter.

Lyder alt det her som noget, du gerne vil 
være en del af, så husk at hente dine bil-

letter, når sæsonen går i gang. Er du ikke 
medlem endnu, så kan du blive det for 120 
kroner for en sæson. Du skal bare gå på 
FCKFC’s hjemmeside og tilmelde dig. Vi er 
også på Facebook - der kan du skrive til os, 
hvis du har spørgsmål, ligesom du kan chat-
te med andre U18-medlemmer og følge 
med i de aktiviteter, vi har.

Vi glæder os til at se jer alle til en fantastisk 
sæson 2014/2015.

Med venlig hilsen U18 Teamet.

Er du mellem 13 og 18 år, og har du lyst til at se fodbold med andre unge så læs med her.

Af Marcella Birch Leithoff
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Han har været ansat i PARKEN i 17 år, og 
selvom pensionsalderen for længst er nået, 
er han stadig et fast og velkendt ansigt i 
PARKEN – for nogle. Kaj Munch har til dagligt 
titlen af ’vært’ i Parken, hvor hans job består 
i, udover at føre gæster igennem Parken ar-
kitektur og histore, at være det faste ansigt, 
folk møder i Bar 2, VIP-indgangen, når der er 
arrangementer i Danmarks nationalarena. 
Det første er dog nok det Kaj er mest ”kendt” 
for, med hans mange historier og anekdoter 
fra PARKENs mange år som sted for et utal 
af fodboldkampe, koncerter og andre arran-
gementer. Hvad de færreste nok ved er, at 
Kaj faktisk er den første rigtige ”guide”, eller 
rundviser om man vil, i PARKEN. 

At Kaj skulle ende i denne stilling lå ikke i 
kortene, men efter hans firma gik konkurs 
var det nødvendigt at finde på noget andet. 
Da hans kone kom med en annonce fra Øster-
bro Avis for et job som rundviser i PARKEN, 
var det da også med en vis skepsis, at han 
søgte jobbet - ikke mindst fordi han var ble-
vet 56. På trods af sin skepsis blev Kaj ansat 

i februar måned 1997, men der skulle gå helt 
hen til maj, før han havde sin første rigtige 
arbejdsdag. ”Det var ikke fordi folk stod i 
kø for komme ind. Det var i sin vorden. Det 
skulle bankes op som Danmarks national-
stadion, og som alle andre nationalstadions 
rundt omkring skulle der være en tourguide. 
Den gang havde jeg vel et par rundvisninger 
om måneden, modsat i dag hvor vi er tre, der 
viser rundt derinde,” forklarer Kaj.

Og ser man i Kajs kalender, får man da også 
et indtryk af, at der i dag er stor søgning på 
rundvisningerne, hvor der i gennemsnit er 
5-10 ture pr. måned, alene for Kajs vedkom-
mende.

Bygget det op fra bunden
Som nævnt var det Kajs opgave at bygge 
rundvisningerne op fra bunden, men op-
gaven var ikke helt lige til, da der indenfor 
PARKENs betonvægge herskede forskelli-
ge opfattelser af, hvad en guidet-tur skulle 
være for en størrelse. ”Der var en tidligere 
bestyrelsesformand – vi nævner ingen nav-

ne - som ville have det skulle være en marke-
ting rundvisning, hvor det hele handlede om 
forretningen og tal og statistikker. Men det 
skal ikke være en time i marketing,” fortæl-
ler Kaj med samme entusiasme, som var det 
en af hans rundvisninger. For Kaj var det vig-
tigere, at rundvisningerne var et slags frik-
varter for fok, især fordi mange af gæster-
ne dengang var folk, der var til konference i 
PARKEN, og de, mente Kaj, havde brug for at 
slappe lidt af efter frokosten. 
 
”Man skal forstå, at dengang, jeg kom der-
ind, havde man ingenting. Jeg fik godt nok 
en oversigt over, hvad jeg skulle sige. Det 
var jo alt sammen, hvem der havde bygget 
PARKEN, og hvor meget det kostede, hvem 
der gik konkurs og så videre. Men det in-
teresserer jo ikke folk i dag, så man må jo 
ligesom begynde at bygge historier på, og 
det har jeg også gjort, ligesom de unge men-
nesker, jeg har oplært, også har gjort bare i 
form af deres egne historier. De skal jo ikke 
gå og sige det samme som den gamle mand”, 
griner Kaj. 

I dag har Kaj da også fundet sin helt egen 
form for sine rundvisninger, som ikke læn-
gere kun er forbeholdt konferencegæster, 
men i høj grad tæller skoleklasser, turister, 
firmaer og sågar seniorklubber.

Noget af det er sandt
”Noget af det, Kaj siger, er faktisk sandt.” 
Sådan sagde tidligere administrerende di-
rektør Dan Hammer, da han en gang gik for-
bi en gruppe, som Kaj var i gang med at vise 
rundt. Om man kan stille spørgsmålstegn 
ved Kajs historier, skal være usagt, men én 
ting er sikkert, og det er Kajs glæde ved ar-
bejdet i PARKEN. Både som FCK-fan og an-
sat i PARKEN har arbejdet givet ham masser 

Manden – 
med de mange historier
I de kommende udgaver af Brølet tegner vi portrætter af de mindre kendte medarbejdere 
i F.C. København og PARKEN. Første gang kigger vi nærmere på Kaj Munch.

Af Lars Thor Jensen
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af oplevelser, hvor langt de fleste har været 
positive. Udover de mesterskaber, der er 
blevet fejret PARKEN – hvor Kaj altid har 
nypudsede guldsko på til den afsluttende 
kamp – står koncerterne med Simon and 
Garfunkel og Rolling Stones som nogle af 
højdepunkterne. 

Et af de mere specielle var dog, da PARKEN 
fik besøg af Prins Albert af Monaco, hvor Kaj 
fik æren at vise hans højhed rundt til en pri-
vat rundvisning. Kaj husker fra dagen, at ”han 
var et ualmindelig behageligt menneske, og 
jeg troede jo kun, han snakkede fransk, og 
tænkte, den klarer jeg aldrig. Men jeg havde 
jo glemt, at hans mor jo var Grace Kelly, og 
at han derfor snakkede engelsk uden proble-
mer. Der var budt ’velkommen’ til hans højhed 
på storskærmene, og vi havde fået sendt en 
bud efter en trøje nede i Supershoppen med 
hans navn ”Albert” på og det nummer, han al-
tid har, når han spiller fodbold.”

At de mere særprægede oplevelser kan Kaj 
blandt huske et par historier omkring PAR-

KENs hjerte- og smertebarn, græstæppet. 
”Alle ved, at man ikke må gå på græsset. Der 
var lige kommet en ny tjener, og de tjekker 
ind ovre på A-tribune, men hun skulle arbej-
de i logerne på C. Derfor gik hun tværs over 
græsset, og da hun er tre fjerdedele henover 
græsset, tænder den daværende driftschef, 
som tilfældigvis sidder i speakerboksen, 
alle højtalere og råber alt hvad han kan, at 
hun skal se at komme væk fra det græs. Hun 
blev så bange, at hun i stedet for at tage de 
sidste tolv skridt, løber hele vejen tilbage 
igen. Det var pragtfuld,” griner Kaj. 

En af de ting, der dog irriterer Kaj lidt, er, at 
der er lidt for ”vandtætte skodder” mellem 
klubben og resten af PARKENs ansatte, når 
man nu trods alt er en stor familie. Noget der 
blandt andet kom til udtryk, da en receptio-
nist i PARKEN nægtede at udlevere et tele-
fonnummer på daværende Sportschef Niels 
Christian Holmstrøm til en dengang mindre 
kendt Hjalte Nørregaard, ganske enkelt fordi 
hun ikke bare kunne udlevere telefonnumre 
til hvem som helst. Dog falder der lidt roser 

af til den nye ledelse for at have lavet flere 
fælles ting mellem klubben og PARKEN, som 
for eksempel da man blev inviteret med til 
guldfesten i forbindelse med sidste års dan-
marksmesterskab.

Måske sidste chance?
Selvom fysikken ikke fejler noget hos Kaj, 
overvejer han kraftigt at skære ned på antal-
let af rundvisninger og kun være vært. ”Det 
er ikke fordi, jeg fysisk har problemer med 
rundvisningerne. Problemet er bare, at jeg 
med enkelte ændringer har sagt det samme 
i 17 år.”  

Så hvis man vil nå at høre flere af Kajs for-
tællinger om PARKEN og dens historie, 
skal man nok til at overveje at hoppe på en 
rundvisning. Man kan med sikkerhed også 
få en rigtig sjov tur med nogle af de andre 
rundvisere, men Kaj Munch har trods alt en 
særlig plads, når det gælder PARKEN og F.C. 
Københavns historie og bør opleves – live.

Husker du?
af Fusionsnipserne

Så oprendt tiden hvor vi endnu engang skulle tage imod arve-
fjenden fra vestegnen. I forhold til sidste sæson var det en lidt 
atypisk situation de to hold befandt sig i. Vi lå på 5 pladsen, 
efter bl.a. at have sat point til mod B.93, Silkeborg og Herføl-
ge. Brøndby lå godt nok nummer 3, men havde tabt to ud af 5 
kampe. Derfor var presset på begge hold stort, da en evt. taber 
ville blive hægtet lidt af i toppen. Der udover var der ”kun” lidt 
over 26.000 tilskurer til kampen, nok på grund af den dårlige 
start for de to hold. Desuden blev optakten desværre skæmmet 
af Ebbe Sands sene afbud. (Forhåbentlig kommer han sig snart 
igen, trods alt).

Nå, men til selve kampen. Jeg ved ikke om det var savnet af 
Ebbe Sand, eller om det var træthed oven på kampen imod Ko-
sice, men Brøndby spillede i hvert fald en af de dårligste kampe 
jeg har set imod F.C.K. De lavede konstant fejlafleveringer, og 

havde intet struktureret angrebsspil. Når det er sagt, skal så 
også siges at F.C.K. ikke gjorde det let for de gule. Det var dog 
Brøndby der fik det første store tilbud. Niclas Jensen spillede 
Kim Daugaard helt fri lige foran mål, men han over placerede, 
stærkt presset af Steensgaard, sit lob så den gik over mål.

Efter denne forskrækkelse var det som om F.C.K. tog sig sam-
men. Kombinationerne begyndte at flyde, og BIF blev gang på 
gang brudt i opbygningsfasen, eller presset til at lave, de før 
omtalte, fejlafleveringer. Niclas Jensen snød Søren Colling to 
gange, inden for de første minutter, og sendte efterfølgen-
de nogle farlige indlæg ind i boksen. På midtbanen regerede 
Martin Nielsen totalt! Han var mere end nogen anden, manden 
der konstant brød BIF’s angreb og satte farlige kontra angreb 
i gang. (Det er for tiden på mod at tale spillere på landshol-
det. Hvis Hr. Bosse lyttede til mig, ville jeg gerne skrige Mar-

Manden med de mange historier

(Fortsættes på næste side)
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tin Nielsen til en plads på den defensive midtbane). I angrebet 
gjorde Todi og David det godt. De løb meget, og var gode til at 
gå med i opbygningen af angrebene. Todi havde med lidt mere 
held lavet mindst 1 mål inden for de første 20 min. 

Efter de første 20 min. Stod det dog stadig 0-0, på trods af 
mange store chancer, og totalt spil dominans i FCK’s farvør. 
Men så fik David Nielsen pludselig bolden i med løb, og run-
dede sin makering. Helt fri for mål afsluttede han, men Emeka 
Andersen halvklarede flot, så bolden sprang ud i feltet igen. 
Da David prøvede at nå hen til returen, blev han hægtet af 
Brøndby forsvaren. (Det mente Finn Lambæk ihvert fald)…
straffe! Der var selvfølgelig stor jubel på C, men man fornæm-
mede dog en vis nervøsitet. Vi har ikke ligefrem været gode 
til at sætte straffer ind i denne sæson. Niclas Jensen fik det 
ærefulde erhverv at sparke, men brændte… En blød inderside, 
der ikke sad helt ude ved stolpen var for let for Emeka Ander-
sen, selvom det dog var en flot redning. Det kan på nuværende 
tidspunkt godt lyde som om at Niclas brølede den helt vildt, 
men de to fejl han lavede i de første 20 min. Var rent faktisk de 
eneste han lavede i hele kampen. Han tog fuldkommen brod-
den af Søren Colling, der spillede fornærmende ringe. (En hur-
tig opskrift på hvordan man neutraliserer Colling: Dæk op ned 
langs linjen, så går han mod midten. Der skal så bare stå to 
midtbanespillere og ”tage bolden fra ham”). Jan Mølby sagde 
det gang på gang under landskampen, og Kent Karlson havde 
da også ”luret” det.

Men tilbage til kampen. Efter det brændte straffe faldt F.C.K. 
lidt sammen de næste 10 min. Og man frygtede at de gule ville 

lave en pind i denne fase. Men hver gang de var ved at komme 
frem til de målfarlige situationer blev det ikke til mere. Dels 
var de lidt tamme, og dels spillede forsvaret en solid kamp, 
stærkt ført an af en velspillende Pjotte. (Det var herligt at se 
at forsvaret stod så godt, da det har været vores største svag-
hed indtil nu. Skal vi langt i Europa kræver det at forsvaret er 
istand til at lukke effiktivt af). 

Da det ikke rigtigt blev til noget med BIF’s ”angreb” tog F.C.K. 
efterhånden teten igen. Dette udløste flere gode muligheder, 
som burde være sat ind. Det var dog som om det var en af de 
dage hvor den bare ikke ville ind. Men så kom forløsningen… 
Bjarne Goldbæk sparkede hårdt fra kanten af straffesparks-
feltet, og da Emeka Andersen ikke kunne holde på bolden (igen, 
igen) sprang den ud i feltet, hvor Bjarne Goldbæk kom først på 
bolden riposten, og sendte i mål. Jublen ville ingen ende tage 
på C. Målet faldt i sidste minut af første halvleg, så der blev 
festet imens spillerne var til en velfortjent pause.

Anden halvleg blev en mere rodet affære, da F.C.K. ikke ville 
så meget og BIF ikke var istand til presse for alvor. Kun når 
Thomas Lindrup, eller indskiftede Vragel Da Silva fik bolden 
blev BIF tilnærmelsesvis farlige. Det er for resten utroligt at 
de startede med Anders Bjerregaard på banen i stedet for Da 
Sliva. Brasilianeren var fysisk stærk, teknisk dygtig og hurtig. 
Ingen af de tre ting kan man sige om Anders Bjerregaard, men 
der skal vel være fordele ved det efternavn.

Anden halvleg blev som sagt en lidt ufin affære, hvor nærkam-
pene var i højsædet. Der blev da også uddelt en del advarsler 
(nogle mere korekte end andre). På trods af Thomas Lindrup’s 
ihærdige arbejde kunne Brøndby ikke komme igennem. Det kom 
hele tiden en FC’er i vejen. Faktisk var deres farligste chance 
da Mio og Steensgaard misforstod hinanden, så Mio hættede 
bolden over en fremstormende Steensgaard, og var tæt på at 
lave selvmål. Efter hånden som tiden gik lyste desperationen 
ud af BIF’erne, og det udnyttede F.C.K. til at slå nogle giftige 
kontra. Emeka Andersen fik på mirakuløs vis reddet et hoved-
stød fra Todi, og i de sidste minutter var Todi igen centimeter 
far at sætte den ind, på flot forarbejde fra indskiftede Thomas 
Torninger, der gjorde en god figur i den tid han var inde. Til al-
lersidst i kampen fik Claus Nielsen (der også var blevet skif-
tet ind) underkendt et ellers smukt mål, hvor han first timer en 
inderside op på underkanten af overliggerne, og ned i nettet. 
Desværre havde linjevogteren flaget oppe.

Men da det forløsende fløjt kom fra dommeren, var alle de 
brændte chancer glemt igen. Vi vandt en meget fortjent sejr, 
som var absolut nødvendig hvis skulle lukke munden på de 
gule, som har haft nok at glæde sig over det sidste halve år. 
Og nu kan der da ikke være nogen der er i tvivl. Hvis vi kan sta-
biliserer spillet på det niveau vi har imod BIF og få den træf 
sikkerhed som burde være der, er vi godt på vej i mod det dan-
ske mesterskab. Det kræver dog at vi tager os sammen i hver 
kamp, men nu tror jeg i hvert fald på det.  ¬

30.08.98: 
F.C.København - Brøndby I.F.  1-0 (1-0)
46 min: 1-0 Bjarne Goldbæk 

F.C.København (4-3-3): 
Michael Steensgaard 6, 

Niclas Jensen 6, 

Kim Madsen 6, 

Michael Mio 5, 

Piotr Haren 7,

Carsten Hemmingsen 5,

Peter Nielsen 5, 

Martin Nielsen 7,

Bjarne Goldbæk 6  
(Carsten V. Jensen 3),

David Nielsen 6  
(Thomas Thorninger UB),

Todi Jónsson 5  
(Claus Nielsen UB).

Husker du?
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FCKFC

Medlemsdagen kommer til at ligge i forbindelse med
en hjemmekamp i august. 
Nærmere information om dato og tidspunkter, 
offentliggøres på Facebook og på www.fckfc.dk 
så snart kampprogrammet ligger klar.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.fckfc.dk, og få informationen
direkte i mailbakken.direkte i mailbakken.

Program:
- Rundvisning i PARKEN
- Skattejagt for børnene
- Hoppeborg
- Fællesgrill - medbring kødet, vi giver tilbehøret
- Ansigtsmaling
- Ølstafet- Ølstafet
- Konkurrencer hver time med fine præmier
- Live maskotlodtrækning kl. 15.00
- Flagmalingsværksted
- Quiz
- Og meget mere

 
Vi håber at se en masse glade
medfans, til en hyggelig 
eftermiddag i PARKEN.

Medlemsdag 2014
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Kender du osten? 

Brølet sætter fokus på fanmiljøet i København og efter nogle protrætter af gamle mænd på Nedre C, så er turen igen kom-
met til en Sektion 12-fraktion. Vi har fået en kort snak med fraktionen med det simple navn, Fans.

1. Hej Fans. Hvor står I?
 - Vi står på Sektionen, lidt i periferien. 

2. Hvor mange er I? 

- Vi er mellem syv og 27 stykker. Vi har været heldige at få nogle gode unge de sidste par år, efter nogle år hvor folk måske 
havde den opfattelse, at vi var en lukket gruppe. 

3. Hvad er I for en størrelse? 

- Vi er en blandet gruppe, hvor de yngste er teenagers, og de ældste er etablerede familiefædre, og vi har en enkelt morfar. 
Vores fokus er hovedsageligt på det visuelle og at have det hyggeligt til fodbold, ude som hjemme. 

4. Navnet Fans er jo ret kreativt. Var alle de andre taget? 

- Fans København er et godt navn. Vi går ikke så meget op i navnet, og Fans KBH er jo netop hvad vi er! 

5. Der er jo mange andre fraktioner, hvor I står. Hvad adskiller jer? 

- Hver gruppe skiller sig ud på hver deres måde, og det synes vi også, at vi gør. Uden man måske kan sætte en finger på én 
bestemt ting.

 6. Hvordan kan man kende jer?
 - På osten. 

7. Når der kommer engelske tilstande og alle skal sidde ned, hvor sidder I så? 
:shock:

Af Kristian Hertz
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Venner og fjender 

Venner
1. Vores alle sammens Glen Bonderøv Riddersholm. En mand, 

der altid formår at gøre det umulige og uventede. I sæsonens 
tre sidste kampe lykkedes det for Glen og hele Hernings fod-
boldhold, at smide hele 9 point væk, en præstation i sig selv, 
og en præstation som bekendt gav sølvet og CL-kval til Køben-
havn. Vi siger tak, og ønsker held og lykke med at finde guld i 
næsen!

2. Tifo-udvalget. Der er skrevet og sagt meget om derby-tifoen. 
Vi vil blot sige tak for jeres arbejde i hele sæsonen!

3. Medfans. Det ligger lidt i ordet, og giver måske sig selv. Det 
er dog vigtigt at huske, hvor meget ens medfans betyder, når 
ulykken er ude. På turen hjem fra Aalborg i marts blev en del 
FCK fans involveret i en række alvorlige trafikuheld forår-
saget af kraftig tåge. Især en af vores medfans kom slemt 
til skade. I sådan en situation bliver alle i fanmiljøet omkring 
København berørt, og alle tanker går til de nærmeste pårø-
rende!

4. SønderjydskE.  For at vinde 3-1 over Midtjylland uden at have 
noget at spille for, og dermed spille sølvet og CL-kval til Kø-
benhavn. Tak for det!

Fjender
1. Kenneth Zohore. Vi havde ellers glemt alt om dig, eftersom du 

jo sjældent får spilletid eller gør væsen af dig. Denne aktion 
bekræfter os bare i din manglende intelligens.

2. Folk der ikke kan opføre sig ordenligt i en fodboldmarch.  
Lad nu være med at ødelægge folks private ejendom med 
stickers og graffiti, og kaste omkring jer med kanonslag 
når vi går i en festlig march fra Skt. Hans Torv til Parken. 
Det er ikke just noget, som får lokalbefolkningen på Østerbro 
på vores side! STOP DET, NU! 

3. Vestegnens Politi. Hvornår lærer i at kontrollere begivenhe-
derne omkring i fodboldkamp, som de fleste af jeres kolleger 
rundt omkring i Danmark ikke har nogen problemer med?

Det er på tide at genopleve denne gamle faste del af Brølet, hvor vi sender en omfavnelse til dem vi holder af og 
giver en langemand i fjæset på dem vi elsker at hade.
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På under et halvt er Johan Lange gået fra 
at være cheftræner i Lyngby, kortvarigt 
arbejdsløs, så udviklingschef og nu teknisk 
direktør i F.C. København. Her fortæller han 
om sin nye stilling, ambitionerne for fremti-
den, sommerens udskiftning i spillertruppen 
og hvorfor han ikke har en favoritklub i ud-
landet.

På 9. sal i PARKEN – med sug-i-maven-ud-
sigt ned til banen – har der siden 2. maj 2014 
siddet en ”nyskabelse” i F.C. København. Gå-
seøjnene skyldes, at personen ikke er ny. Det 
er hans stilling derimod. 34-årige Johan Lan-
ge er med titlen teknisk direktør blevet en af 
de helt centrale aktører i både nutidens og 
fremtidens FCK. Men hvorfor egentlig det?  
Brølet har spurgt manden selv.

”Jeg er først og fremmest fodboldnørd. Mit 
fokus er på klubbens ambition om, hele ti-
den at spille med om Danmarksmesterska-
bet og gøre det godt i Europa. I den forbin-
delse skal jeg være med til at sikre at F.C. 
København hele tiden udvikler sig og bliver 
bedre på alle parametre.  
Rollen som teknisk direktør er oprettet, 
fordi vi gerne vil adskille administration og 

sport. I en klassisk sportsdirektørstilling 
ligger der også en masse administrative op-
gaver, som mange nok ikke er opmærksom-
me på, men som fylder rigtig meget. Med 
den nye opdeling kan jeg koncentrere mig 
om den sportslige udvikling i klubben med 
førsteholdet som kardinalpunkt. Og med 
en min trænerbaggrund, mit fodboldfaglige 
netværk og erfaringsgrundlag som ballast 
føler jeg mig fuldstændig klædt på til den 
opgave.”

Som sådan er der altså ikke nogen palads-
revolutioner på vej i klubben, som vi kender 
den, men mere en intern omfordeling af ar-
bejdsopgaverne, som man ville sige på virk-
somhedsdansk. Den nye struktur gør også 
Johan Lange sikker på, at beslutningen om, 
ikke at finde en direkte erstatning for CV er 
den rigtige – selvom den er blevet mødt af 
en hvis kritik.

”Min palet er blevet bredere i forhold til da 
jeg var udviklingschef, jeg er kommet tæt-
tere på rekrutteringen af spillere til Super-
ligatruppen og sidder med til kontraktfor-
handlinger og den slags. Til gengæld er jeg 
ikke længere med til de daglige træninger. 

Daniel Rommedahl har som Club Secretary 
overtaget en masse af de administrative 
opgaver, jeg snakkede om, men er så blevet 
fritaget nogle af de mere kommercielt ret-
tede han havde før. Og Ståle har fået endnu 
mere ansvar i forhold til denne her sammen-
hængskraft vi kalder ”den hvide tråd”, altså 
den gennemgående spillestil og trænings-
form fra ungdomsholdene op til Superliga-
holdet. Sammenlagt får vi alle sammen lov 
til at bruge vores ressourcer der, hvor vi er 
stærkest, og summen af det skulle gerne 
give et endnu stærkere produkt.”

I samme åndedrag – og med blikket rettet 
mod grønsværen ni etager under os – med-
giver han dog, at det øgede arbejdspres på 
Ståle godt kunne føre til, at der inden længe 
bliver oprustet på trænerfronten i form af 
en ny assistent til at supplere Brian Riemer 
når den skaldede nordmand misser en træ-
ning. 

Ikke en talentudviklingsklub
Som teknisk direktør har Johan Lange det 
overordnede ansvar for de to veje, nye spil-
lere kan tage til F.C. Københavns førstehold: 
scouting og talentudvikling via School of 

En fodboldnørd på direktionsgangen
Af Anders Kampmann
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Excellence (SE). Han vil dog ikke tale om en 
balance mellem de to, eller om, hvor mange 
af de unge drenge, der skal slå igennem på 
øverste niveau; det er ikke et mål i sig selv.

”Vores ambitioner om DM og deltagelse i 
Champions League er de vigtigste, og de 
bliver kun opfyldt med de bedste spillere. 
Spillere kommer kun på holdet, hvis de er 
gode nok. Hvis det hold Ståle stiller inde-
holder spillere fra SE, så er målet nået, men 
det er vigtigt at understrege, at vi ikke er 
en talentudviklingsklub, men en klub med 
talentudvikling. Vi udvikler talenter, der 
bliver skolet i vores mere kollektive spil-
lestil, fordi vi mener det øger vores chance 
for at vinde DM, ikke fordi vi håber på eller 
har brug for at sælge dem. Men målsætnin-
gen er da, at de egenudviklede spillere vil 
få stadig mere tid på banen i Superligaregi. 
Sidste sæson lå de på 13 % af spilleminut-
terne, på den lange bane – og her taler vi en 
del år ud i fremtiden – er det vores drøm at 
vi kan ramme 30 %.”

Gang i svingdøren
Det er da også på scoutingfronten, at Johan 
Lange har fået mest nyt at se til. Sammen 
med chefscout Lars Højer udgør Johan nu 
Ståle Solbakkens rundkreds, når der skal 
diskuteres og ikke mindst handles nye spil-
lere til FCK. De tre skal fremover dele ansva-
ret for at scoute nye spillere – naturligvis 
med det endelige mandat hos manager Sol-
bakken. 

”Processen fra en potentiel ny spiller bli-
ver taget op til overvejelse første gang og 
til han kan løbe på banen her i PARKEN er 
overordnet mit ansvar. Undervejs agerer 
jeg sparringspartner for Ståle sammen med 
Lars og det er selvfølgelig et stort ansvar, 
som også er med til at gøre denne her nye 
stilling så interessant for mig.”

Med det nye økonomiske råderum, som klub-
ben meldte ud tidligere på året in mente, har 
det op til denne sommer være trioens mål-
sætning at få gang i svingdøren så hurtigt 
som muligt – hvilket transferaktiviteten ind-
til videre (i skrivende stund fire ud og fem 
ind) da også vidner om.

”Fx i tilfældet Per Nilsson, så har vi jo i no-
get tid vist, at vi her til sommer ville stå 

med kun to midterforsvarere på kontrakt. 
Derfor går vi så sammen og finder frem til 
måske tre kandidater, der passer til den 
profil vi mangler, som er realistiske økono-
misk, og som vi vurderer kan blive en velin-
tegreret del af truppen hvad angår sprog, 
kultur osv. 
Generelt bliver der jo en stor udskiftning i 
dette vindue – større end vi har set i nogle 
år og formentlig også større end vi kommer 
til at se de næste par år. Derfor er vi også 
glade for, at vi har fået den proces i gang i 
god tid, så de nye folk kan være med til træ-
ningsopstarten frem mod den nye sæson. Vi 
har selvfølgelig gjort også en masse tanker 
om den store udskiftning, og som udgangs-
punkt er det jo sådan set noget man helst 
vil undgå; det at så mange nye skal spilles 
ind på holdet samtidig med at mange er 
forsvundet. Men det er en balance mellem 
udvikling og kontinuitet, og på baggrund af 
den sæson vi lige har overstået, og som ikke 
var tilfredsstillende for nogen her i klubben, 
så vurderede vi, at det var nødvendigt med 
de nye folk, der så kommer til nu – også selv-
om det måske går ud over kontinuiteten.”

Og hvordan kommer det så til at gå i den nye 
sæson? Johan tør kun love én ting:

”Vi vil forberede os så godt som vi kan. Det 
er vi allerede i gang med. Og jeg håber da, at 
det vil være nok til at tage DM. Om vi kom-
mer igennem til CL gennem non-champions 
route? Det vil jo i hvert fald kræve en ge-
digen overraskelse mod hold som Arsenal, 
Porto og Zenit St. Petersborg – hvis vi vel 
og mærke kommer forbi runden inden, som 
ligner 50/50. Men vi vil gøre vores bedste. 
Selvfølgelig kan der ske fejl, vi er jo kun 
mennesker. Men vi vil gøre vores bedste,” 
slutter Johan Lange.

Johan Lange om...

… F.C. Københavns spillestil:
”Vi spiller lidt mere kollektivt end de fle-
ste hold, og vi taler heller ikke så meget 
om talformationer når vi angriber. Det 
kan fx godt være, at du pludselig i en 
kamp ser begge backer stå helt ude i hjør-
nerne af banen for at kunne slå indlæg. 
Eller en kantspiller, der ligger helt ude på 
linjen, mens den anden trækker helt ind 

over midten. Det må de gerne, fordi kol-
lektivet dækker af. I den situation vil det 
være svært at spotte en formation, så 
derfor taler vi kun om formationer, når vi 
forsvarer os uden bolden.”

… tiden i Wolverhampton:
”Det var turbulent, helt bestemt. Ståle 
og jeg blev hentet ind til at ændre spille-
stilen, men det havde klubledelsen ikke 
tålmodigheden til, viste det sig, og så 
valgte de den lette løsning i form af et 
par fyresedler til os. Men jeg blev udvik-
let både fagligt og personligt, og selvom 
der måske nok er enkelte ting undervejs 
man kunne have gjort anderledes set i 
bakspejlet, så ville jeg ikke have undvæ-
ret den oplevelse, det var.”

… software til scouting:
”Vi bruger det program, der hedder 
Wyscout, som lader os se en masse bil-
leder, video og datamateriale om den en-
kelte spiller og derfor er et godt redskab 
i processen.”

… den bedste FCK-spiller gennem tiden:
”Puha, den er svær, der er jo så mange 
måder at definere den slags på. [Lang 
tænkepause...] Spillere som Grønkjær, 
Gravgaard, Brede og Pospech har været 
voldsomt vigtige på mange måder, og på 
hver deres facon sat nye standarder. Hvis 
jeg skulle nævne én fra min egen tid her, 
så må det blive William Kvist, som var ind-
begrebet af en spiller, der brød igennem 
fra egne rækker og blev en ambassadør 
for klubben både på og uden for banen.”

… ønskespilleren til FCK, når al realisme 
bliver pakket væk:
”Hvis jeg skal se bort fra de tre store, 
Messi, Ronaldo og Zlatan, så må det bli-
ver Suarez. Ingen uddybning nødvendig.”

… favoritklubben i udlandet:
”Sådan en har jeg faktisk ikke. Jeg er så tilpas 
fodboldnørdet, så jeg mere lader mig inspire-
re af en mængde forskellige hold. Det gælder 
helt tilbage fra Maradonas Napoli over Mi-
chael Laudrups Barcelona til denne sæsons 
Atletico Madrid, som jo har været vildt fasci-
nerende at følge. Men jeg er ikke fan af nogen 
udenlandske hold. Der var lidt med Juventus 
engang, men det klingede ud...”

En fodboldnørd på direktionsgangen
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Stemningsbarometret – 
Holland

Rent fodboldmæssigt, så bød den hol-
landske liga, Æresdivisionen, på en 
blandet oplevelse, men det viste sig, 
at Utrecht er det helt rigtige hold at 
opleve på udebane. Deres pivåbne for-
svar gav masser af underholdning og 
ikke mindst mål. På stemningsfronten 
skuffede de en hel del, specielt da de 
gæstede Twente. Her forsvandt alle 
Utrecht-tilhængerne i pausen i pro-
test, men fremmødet var ikke just 
imponerende i forvejen. 

Rundturen startede dog med et brag 
af et opgør: Ajax – Feyenoord. En 
duel mellem Hollands to største byer 
Amsterdam og Rotterdam. En kamp 
der normalt er præget af urolighe-
der og dramatik, men efter et døds-
fald i forbindelse med et opgør mel-
lem ærkerivalerne tilbage i 2012 
har forbudt udefans på stadion. 
Derfor var atmosfæren en smule 
tam og selvom Ajax nemt trækker 
50.000 tilskuere, så leverede alle 

Brølet har været en tur i Holland for at se på, hvordan det står til med fodboldkulturen.

Af Kristian Hertz
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de rød-og-hvidklædte tilskuere ikke 
den forventede heksekedel.

For det meste var et hjørne de eneste 
aktive på stadion og man fik mere AGF 
i tankerne end den mest populære klub 
i Benelux. Retfærdigvis skal det siges, 
at publikum i ny og næ rejste sig op 
og sang og hoppede med på sangene, 
hvilket gav følelsen af, at det var ha-
dets kamp, men så satte tilskuerne 
sig ned igen og alt var roligt. 

Der var ellers nok hændelser på ba-
nen til at få én op ad stolen. Feyeno-
ord kom hurtigt foran og så begyndte 
et længere pres mod gæsternes mål 
anført af Christian Eriksen, Viktor 
Fischer og islandske Kolbeinn Si-
gurdsson. Sidstnævnte satte to 
mål ind i slutningen af første halv-
leg og bragte løfter om mere. Det 
kom aldrig, for anden halvleg var en 
langgaber og det spredte sig mere 
og mere til tilskuerpladserne. I de 
døende minutter kom intensite-
ten tilbage på både banen og hos 
fansene, men det sluttede med en 
smal sejr til Ajax.

Herefter gik turen fra det urbane til det 
rurale. Twente ligger i Enchede og jeg skal 
love for, at vi var kommet på bøhlandet med 
marker, køer, grise og ikke mindst duften af 
gødning. Mens vi holdt i kø for at komme til 
stadion, så var det faktisk meget svært at 
forstå, at der skulle ligge en  fodboldklub 
rundt om hjørnet. I støvregnen stod køer og 
tyggede drøv og sikkert undrede sig over al 
den virak.

Da vi endelig nåede frem til krydset så 
tårnede et overraskende stort stadion 
frem. Med udvidelse til 30.000 pladser så 
er hjemmeholdet pludselig blevet en af de 
store i hollandsk fodbold. Det skyldes nok 
mest mesterskabet i 2010 og medaljer lige 
siden. De mange fans kunne dog ikke løbe 
fra det bondske. De morede sig kosteligt 
over at råbe røvhul, hver gang udeholdets 
målmand sparkede til bolden.

På stemningsbarometret kom det dog ikke 
meget højere end det til trods for en yd-
mygelse af udeholdet, Utrecht. Deres fans 
udvandrede i pausen ved stillingen 4-0, så 
dem hørte man ikke meget fra. Det gjorde 
man så heller ikke fra Twentes fans, der dog 
i ny og næ fik de fleste med på at klappe og 
i den modsatte ende af de få syngende fans 
sang de en gang imellem tilbage.

Stemningsbarometret – Holland
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Stemningsbarometret – Holland

18. august 2013 
Ajax Amsterdam 
- Feyenoord 2-1
0-1 Pelle (6)
1-1 Sigthorsson (31, straffe)
2-1 Sigthorsson (37)
52.000 tilskuere

18. august 2013
Twente-Utrecht 6-0
1-0 Promes (8)
2-0 Tadic (11, straffe)
3-0 Castaignos (25)
4-0 Castaignos (36)
5-0 Promes (68)
6-0 Bengtsson (90)
30.000 tilskuere

9. november 2013

Vitesse-Utrecht
1-0 Atsu (31, straffe)
1-1 De Ridder (63, straffe)
2-1 Havelaar (86)
3-1 Pröpper (93)
24.000 tilskuere

Og som lidt bonusinfo kan næv-
nes, at Joshua John kom på ba-
nen til, hvad der skulle blive sin 
sidste optræden for Twente. Få 

dage efter valgte kant-

spilleren at skifte til Nordsjæl-
land.

Næste udfordring i det flade 
land var Vitesse, der har hjem-
me i byen Arnhem. Hjemmehol-

det kunne med en sejr spille sig 
på førstepladsen og igen var 
det Utrecht, der måtte lægge 
ryg til. Vitesses hjemmebane er 
relativt ny og minder om Parken 
skåret over, så de øverste tribu-
ner var væk. Der er sågar også 
tag på, hvilket intensiverede 
atmosfæren en hel del. Faktisk 
var der til tider godt tryk på den 
ene tribune bag målet, men igen 
var det lidt halvhjertet. De fle-
ste sad ned og rejste sig kun op, 
hvis hjemmeholdet havde skabt 
en stor chance. Der var også en 
flok i den modsatte ende, som 
forsøgte at bidrage med sange 
en gang imellem.

På banen var præstationen 
svingende og det gav en lidt 
mat stemning. FC Københavns 
nye angriber, Steve de Ridder, 
fik udlignet for gæsterne på 
et straffespark, så flokken af 
Utrecht-fans blev hele kampen 
denne gang. Til sidst så score-
de Vitesse dog to flotte mål, 
så det var lige før, at de 24.000 
tilskuere fik taget til at lette. 
Det krævede en fadøl, men det 
var ikke lige til. Det kræver, at 
man køber poletter, men dem 
kan man kun købe uforholdsvis 
mange af ad gangen, så med-
mindre man var virkelig sulten 
(madboderne var dog mere ind-
bydende end vi er vant til) eller 
havde en plan om at blive godt 
beruset, så var det ikke et godt 
system for engangsbesøgende.

Alt i alt så efterlod de tre hold, 
der alle var velbesøgte, et ind-
tryk af, at Holland ikke har dem 
samme stemningskultur, som vi 
kender i Tyskland, Danmark og 
Sverige. Der er kun små gruppe-
ringer, der synger gennem hele 
kampen mens flertallet af folk 
på stadion godt kan lade sig 
rive med til en sang eller to, hvis 
holdet på banen byder op til det.
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1. Gå ind på www.fck.dk

2. Vælg “Fanzone”

3. Vælg “Familietribune”

4. Vælg “Sådan kommer du ind som U18 medlem”

5. Vælg den kamp du ønsker billet til

6. Tast dit medlemsnummer, og print dine billetter

Bemærk!

Som U18 medlem kan du hente to gratis 

billetter til langt de fleste kampe i Superligaen
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FC-AC
Optakt 
Hvor er mine FCK-bukser, hvor er mine lyk-
kepiller, hvor har jeg nu lagt recepten, og 
hvor i alverden er mine 3D-briller, et sådan 
forvirret fruentimmer, hvad var det nu, jeg 
ledte længe efter i går? Nå, jo, hvad er po-
esi?
 
Måske to stjernekastere, smeltet sammen 
i døden. Måske en ukendt faktor i en n. 
gradsligning. Måske en skandaledommer, 
not letting you off the hook for any of it. 
Anyway, hvad ved jeg, jeg hænger for det 
meste vandret i luften og drømmer af hele 
mit syvsind om at være en flue på væggen 
i AC Milans omklædningsrum. Og pludselig 
er der scoret: 

- Every single work of art is the fulfilment 
of a prophecy, siger anføreren. 

Og angriberen tilføjer; Det virkelige kunst-
værk, er det, der ikke røber så meget. Der 
er et vist forhold mellem en kunstners sam-
lede erfaring og værket, som afspejler den-
ne erfaring. Forholdet er dårligt, når kunst-
værket videregiver hele erfaringen tilsat 
litterære garniture. Forholdet er godt, når 
kunstværket er en del, der er slebet til i er-
faringen, en diamantfacet, hvor den indre 
glød indfanges uden at begrænses. 

Det var måske et selvmål? I hvert fald gik 
den rent ind, og jeg tænker: om der er et vist 
forhold mellem en spillers samlede erfaring 
og hans spillestil? Er spillet afhængig af, 
hvilke erfaringer han slæber med sig på ba-
nen, og fungerer det ikke på samme måde i 
et parforhold? Men, som sagt, hvad ved jeg, 
sådan udtrykker drengene det. Jeg, en me-
ganormal egotripper, skrev forleden i min 
dagbog: 

Poesi er en form for selvmord, 
en afvænning fra egoets hysteri, 
en vilje til at elske, frem for at blive elsket, 
en vilje til kærlighed frem for til magt, 
be careful with it… 

1. halvleg 
Det første menneske jeg elskede, og som 
jeg var trofast overfor, gled bort fra mig i 
stofmisbrug, i bedrag. Måske var det godt 
så, at han døde forholdsvis ung… 

Jeg lagde dagbøgerne fra mig, tændte for 
fjernsynet og røg lige ind i en kamp, Live på 
Eurosport. Det var Bulgarien mod Holland, 
og det styrtregnede i Sofia under samtlige 
90 minutter. Det var som at se en kamp, 
spillet i dobbelt tempo, i langsom gengi-
velse. Spillerne fløj rundt på banen, som 
blev de båret af en usynlig kraft, og afleve-
ringerne var ufattelig præcise på trods af 
banens opløste tilstand, så rene glidende 
tacklinger, der overgik min forstand og be-
tydningen af begrebet; ingen svinestreger, 
ingen dårlig film, ren boldkærlighed og re-
spekt. Det var decideret poetisk. Og jeg var 
uhyggelig lykkelig under hele kampen. 
Bagefter gik jeg i brædderne med mole-
vitten tændt, og jeg drømte om en spiller, 
der viste sig at være berømt og på flugt fra 
sin kedelige eks. Vi var til en privatfest og 
faldet i hak; snakkede, flirtede, og det var 
mægtig fint, indtil jeg pludselig begyndte 
at tvivle: er han vild med mig, det siger hans 
øjne ellers, eller er det bare noget jeg bilder 
mig ind? Jeg, som ellers er så intelligent og 
unisexet, ingens lille Mekaniske dukke, er 
jeg så for meget eller for lidt? 

Jeg smuttede for at prøve ham af, og fordi 
jeg var ved at besvime af sult, og fordi jeg 
måtte være alene. Jeg var på tærsklen til et 
nyt angstanfald og troede, sproget var ved 
at gå i stykker i mit hoved. Jeg gik længe 
rundt i gader, jeg ikke kendte, i håb om at få 
stillet sulten og få gjort op med tvivlen og 
angsten ... Eller også var også jeg på flugt 
- fra alt det alt for velkendte; fra projekt 
hold-fast-i-skroget, kæmp dog for noget, 
tag og lær noget, tag og skriv, se og få ryd-
det op i dit liv, få styr på dine forhold, dine 
noter, recepter, fobier, traumer, din medaf-
hængighed… 

Jeg sov over mig og måtte fare ud ad døren 
for at nå en aftale hos lægen. Han fik testet 

mit syn og konstaterede: Pt. har udviklet 
myopi. Tænkte det sgu nok, har haft svært 
ved at se fra den ene ende af banen, hvad 
der foregår i den modsatte. 

- Du skal undersøges af en øjenlæge, sagde 
han, det er ikke normalt at blive nærsynet i 
din alder. Han var bange for, det var symp-
tom på noget andet, måske grøn stær: øget 
tryk i øjet, hvor synsnerven nedbrydes på 
grund af dårlig blodtilførsel. 

Ikke normalt for min alder, bare mega nor-
malt for mit liv, eftersom jeg ikke længere 
dur til andet end at observere, hænge vand-
ret i luften, flyve omkring. 

Forleden svævede jeg over Gunner Nu Han-
sens Plads efter en forestilling på Danse-
scenen. Jeg havde reciteret Lad os tro på 
begyndelsen af en kold årstid, i 20 minutter 
for fulde huse, og dét af uransagelige år-
sager med jysk accent; Men så lå Østerbro 
også eftergivende hen for mit vingefang, 
klar til at blive erobret. 

- Jeg elsker FC, og jeg elsker Jesper 
Grønkjær, råbte jeg umotiveret og svævede 
endnu en oktav op. 

Og Skt. Peter, som jeg var sammen med, 
spurgte fortørnet, hvad det var, jeg elskede 
ved Grønkjær: 

- Er det de sorte rande under hans øjne, du 
er så vild med? 
-You bet! 

Jeg fløj hjem, alene, halvfuld og helblæst, 
mens jeg tænkte på Grønkjærs øjne; god 
damn; findes der, i mine nærsynede, skøn-
nere æstetik, end når han får revet trøjen i 
stykker i hjemmekampens hede og hidser 
sig op med armene og det hele … 

Pausen 
- Tak fordi du lærte mig at leve med plæne-
klipperen, sagde Palermo-rytteren, og selv-
om det gør ondt på dig nu, skal du vide, du 
rykker for vildt. 

Af Shadi Angelina Bazeghi
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Det er rigtig, hvad du siger, skat, du er så 
klog; bare fordi du kom med din stiksav, be-
tyder det jo ikke, vi er gift. Og selv tak for-
di, du lærte mig at leve med mine hudløse 
hænder. 

Der er så meget kvinder ikke forstår. Hvor-
for tror danske mænd, for eksempel, de 
skal ignorere de kvinder, som de gerne vil 
score?! 

-Er der en dybere mening med det, drenge? 
For mig ser det bare ud som en forsvarspo-
sition; I bli’r hængende i firebackkæden og 
lader som ingenting! Hvad er det for et tamt 
spil? Kan man vel finde ærter i græsset, kan 
man producere fede målchancer uden at 
angribe? 

Om halvtreds år kan Bimbo måske svare 
på det. I mellemtiden kan vi konstatere, 
at det er hjernens pandelapper, der brin-
ger os sammen: Evnen til medfølelse, som 
adskiller os fra alle andre dyr, og som er 
forudsætningen for vores avancerede 
samarbejdsevner sidder i pandelapperne. 
Konceptet kultur er frisat af vores pande-
lapper. Og havde vi ikke haft kulturen, hav-
de vi hver især stået alene på grønsværen 
... 

Tag så lige og stik bolden ned i dybden, 
drenge. Fuglenes sprog betyder: forår. Løv. 
forår. Fuglenes sprog betyder: Brise. Duft. 
Brise. Fuglenes sprog betyder: kom igen! 

Kom igen, enestående kantspillere. Tror I 
selv, det handler om andet end energiernes 
modsætnings-spænding?! 

Sms 1 for ja 
0 for nej 
til 06 40 
efter kampen. 

Respekt er guldet, der regner i os. Ja, der er 
så meget kvinder ikke forstår. 

2. halvleg 
Den litterære flamme er endnu hedere end 
den seksuelle, og de litterære løfter endnu 
mere halm end ægteskabets ... 

Var ægteskabet da ikke en raffineret, sen-
suel oplevelse for mig? Nej! Men det var 
tiden efter skilsmissen; Illusionernes bog, 
som jeg dyrkede i en ribbet lejlighed i vin-

dueskarmen, oven på alle nederlag og fejl-
tagelser… 

Anyway, jeg blev træt af at spille bolden 
formålsløst rundt, lagde bøgerne og recep-
terne fra mig, nægtede enhver ideologisk 
udskejelse med drengene, opdagede den 
stor hemmelighed bag muskulaturen - og 
fik ryddet op i mit liv. 

-Men tilværelsen vil altid være den ene for-
bandede ting efter den anden, sagde Hux-
ley. 
Ja, og for mig samtidig Camus og Mozart, 
Nietzsche, Strunge og Jung, Inger Christen-
sen og Forugh Farrokhzad… Samtidig te-
chnoen, morgendansen, stepmaskinen, de 
overfyldte stadions under søndags-kampe-
ne, omklædningsrummene og du og jeg – i 
forhold til den forrykte tale… 
Historien har det altså med at gentage sig – 
i en verden, der bevæger sig så meget, som 
en orm, der er hugget midt over, dømt til at 
stræbe mod den perfekte form - i håb om at 
se ud og dufte, som Babylons store skøge 
til ære for Sejrherreormen! 

Smukt opspil, ikk’? Men Huxley siger: Orme-
nes tid er forbi. Det tror jeg nu ikke på, der 
er også 
dræbersneglene, og vi bevæger os alle mod 
den samme endelige tilintetgørelse, trust 
me, I know… Det angelsaksiske spørgsmål 
er; Hvad skal der ske i mellemtiden? 

- Noget kommer til at ske, og fra det øje-
blik, siger Auster, kan intet nogensinde 
være det samme igen. 

Men som sagt, hvad ved jeg… At de døde 

kan man ikke rigtig tale med. Eller tværti-
mod. Eller i hvert fald gennem poesien. At 
det i bedste fald er en goddamn ensom af-
fære. 

- So sprich, mein herzallerliebstes Lieb, 
warum verliessest du mich? 

Så den svimlende dug, der fulgte efter tør-
stens brand, satte sig på søvnens græs... 
Godnat, du store klassiske spørgsmål, hvor 
var du kærlig da du løj, min snut. Nu går jeg 
langsomt rundt – med min 30 tommer en-
somhed – om kirsebærtræet, og tænker 
på alle de saltvands perler, jeg har kastet 
for dine fødder … Så går jeg i brædderne 
med computeren i skødet, og drømmer om 
en skadet spiller; der endelig viser mig sit 
kønne, småhærgede ansigt, og vi er uhygge-
lig lykkelige, som under den opløste kamp, 
mens vi halter gennem gaderne, og jeg cite-
rer, af uransagelige årsager, min allerførste 
kærlighed: 

- For så ofte, ser du, flyder der tårer - også 
af guldet, min snut. 

Højdepunkter 
Grønsvinet! Grønsvinet og Grønsvinet! 
Grønsvinet, der vælter rundt i græsset. 
Grønsvinet, der går målbevidst 
mod straffesparkspletten 
med bolden under armen 
hjemme i Parken mod RC Lens, 
mens jeg hvisker mit 11. bud: 

Man skal kun kaste perler for Grønsvinet! 

Der må være en kant, der må være en kant 
… 

FC-AC

Holdopstilling

Skt. Peter

                   Grønkjær                   Auster                                          Wilde                      Shadi A. 

                     Forugh               Dostojevskij                                    Roland                              Heine 

Huxley                  Camus 
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Daniel

En forårs dag i marts beslutter en 
gruppe af dedikerede fans fra Sek-
tionen, at køre til Ålborg i biler for 
at støtte deres hold, på vejen hjem 
om aftenen bliver bilerne mødt af 
en tågebanke på motorvejen om-
kring Horsens.

 Flere ulykker med mere end 20 bi-
ler opstår, hvoraf især en bil med FC 
fans totalskades, fem fans kommer 
tilskade med knubs og brækkede 
lemmer, men en fan,- Daniel bliver 
alvoligt kvæstet med brækket ryg 
og svære hovedskader.

Daniel er i en længere periode i 
yderste livsfare, grundet hans ho-
vedtraume og lægges i kunstigt 
koma i mere end 3 uger hvor han 
gennemgår en del operationer.

Daniel er nu i laveste bevidstheds-
niveau og er indlagt på centeret 
for Højt Specialiseret Neuroreha-
bilitering/Traumatisk Hjerneskade 
hvor han den næste lange tid skal 
genoptrænes.

Vi i familien er meget rørte og gla-
de for den støtte og support vi har 
fået fra FC-truppen, fansne og 
især S12, som har gjort et kæmpe 
stort arbejde med forskellige tiltag 
der har rørt os meget dybt, disse 
support aktioner under temaet 
”Kæmp” er i den grad dedikerede 
og uovertrufne, og vist aldrig set 
før i den størrelse i Dansk fodbolds 
fankultur, alle i familien er meget 
stolte over at være en del af den 
fankultur som har vist en medmen-
neskelighed og et sammenhold der 

ikke overgåes af andre fans i vores 
land.

Vi vil gerne takke alle der har ydet 
støtte og alle der har og har haft 
deres tanker hos Daniel og famili-
en, det har været meget rørende og 
vil aldrig blive glemt, TAK.!

Vi håber Daniel vil komme tilbage 
til os alle og glæde sig over den 
enorme opbakning i har vist ham.

 I  Daniels ånd, Forza FC.!

 Med venlig hilsen 
Daniels familie.
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FCKFC’s samarbejdspartnere 
– støt dem, de støtter os!

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. 

Giver den mørke gang dig kolde gys? 
ring straks til 

JS LYS 
 

Vi tilbyder nu 20% på timeprisen 
til alle FCKFC Medlemmer. 

Prisen er 300 kr. + moms. pr. time. 
 Tilbudet starter fra d. 1/8. 

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.

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. 





Årets spiller 2013/2014:
Pierre Bengtsson 

• 43 kampe

• 3 mål

• 10 assists

• 1 rødt kort

• 2 gule kort
(Kilde: Nipserstat)



Søndag d. 30.05.10 havde en lille skare af tømmermændsramte 
helte trodset vind og vejr, og havde begivet sig ned på Hovedba-
nen til det aftalte mødetidspunkt, 10.15, for at se Kolding FC-
Frem. 

Inden vi tog til stadion, skulle vi lige finde et værtshus som Sk8er-
boy havde hørt om, You’ll Never Walk Alone. Dette medførte store 
protester fra gruppens mindste mand og Chelseafan, Mgt. Disse 
protester blev behørigt afvist.

Inde på værtshuset reklamerede de med at have 318 forskellig 
øl. Jeg bad om en Carlsberg, men det havde de ikke. I stedet køb-
te jeg en 1900 til mig selv og en Crackshot til Sk8erboy. Et skilt 
fortalte stolt at dette er det eneste sted i verden hvor man kan 
købe Crackshot. Det må godt nok være en sløj øl, når den kun kan 
sælges i en provinsby i Jylland. Sk8erboy nød den dog til fulde.

Stadiontur på Kolding Stadion
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. Dagens gæsteanmeldere: Mgt, Puma
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Tilgængelighed - er det til at komme dertil?
Da ingen rigtig vidste hvordan vi kom til stadion, gik vi tilbage til 
Kolding Station og tog en taxa til stadion. Det tog cirka 5-7 mi-
nutter og da vi kom frem, spurgte chaufføren om vi skulle til ho-
vedindgangen eller bagindgangen, hvor gæsteholdets supportere 
skulle ind. Vi bad pænt om at blive kørt til hovedindgangen, men 
chaufføren havde luret at vi snakkede københavnsk, så han kørte 
os alligevel til bagindgangen, hvor vi blev sat af midt i Frem Sup-
port.

Kontrollørerne - venlige/uvenlige.
Da vi var kommet ind, tog jeg et par billeder af dette og hint. Det 
fik to kontrollører til at komme op og venligt spørge mig, hvad jeg 
skulle bruge billederne til. Jeg forklarede om vores lille projekt, 
hvorefter de fortalte mig at vi skulle glæde os til pølserne, der var 
Danmarks bedste grillere.

Tilskuerpladserne - udsyn, komfort osv.
Der er tre tribuner på Kolding Stadion. Hovedtribunen er på den 
ene langside.

Bag det ene mål, er der en overdækket ståtribune med fliser og 
sand. Bag det andet mål er der ikke rigtigt noget.

På den anden langside var der en fantastisk tribune: En over 100 
år gammel trætribune, der så vidt vi ved, er unik i Danmark. Vi har 
ihvertfald ikke stødt på noget lignende. Den blev bygget den gang 
stadionet hed Olympia.

Stadiontur på Kolding Stadion
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Faciliteter - toiletter, lystavle m.m.

Der er en lille lystavle nede i det ene hjørne.

Toiletterne under den 100 år gamle tribune, var ligeledes 100 år 
gamle, eller så ihvertfald sådan ud. Desværre kan jeg ikke doku-
mentere det, da billedet på mystisk vis er forsvundet ud af min 
telefon :(

Der var også toiletter under hovedtribunen. Bare ikke for de han-
dicappede. 

Hvis det ser lidt sløret ud, er det fordi man åbenbart gerne må 
ryge dernede. Der var ihvertfald mere røg her end på en brun bo-
dega.

Øl, vand, pølser osv. - Kan man få stillet sin sult
Man har bygget en permanent pølsevogn på Kolding Stadion. Her 
kunne man købe franske hotdogs, øl og vand. 

”Danmarks bedste griller”, skulle man dog udenfor for at finde, da 
man sikkert ikke må grille derinde. Det var ganske rigtigt nogle 
fantastiske pølser. Gode og velgrillede.

Men der var kun sennep og ketchup. Da Sk8erboy spurgte hvorfor 
der ikke var noget andet tilbehør, som f.eks ristede og rå, fik han 
at vide: det bruger vi ikke her.
Det trækker ned i karakteren til den ellers vidunderlige pølse, og 
vi ender på karakteren 4 ud af 5.

Hvis man ikke har kontanter med, må man gå ind i cafeteriet:
Her kan man også købe øl, og franske plus man kan tage sig en pot 
billard:

Stadiontur på Kolding Stadion
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Programmet
Programmet var et lille bitte program, med en sides tekst fra di-
rektøren (tror jeg) og så ellers reklamer for det meste af resten af 
pengene. Stillingen, kampprogram og trupperne kunne man også 
finde, og programmet godkendes med nød og næppe.

Priser - er det dyrt/billigt.
80 kr for indgangen, 30 kr pr øl (ingen rabat ved køb af 5) og 35 kr 
for pølsen. Det er ikke billigt, og hvis Kolding rykker ned, uden at 
ændre priserne, så er det dyrt.

Tilskuere - Opførsel, stemning osv.
Frems lille supporterskare sang under hele kampen. Vi sad for 
langt væk til at kunne høre hvad de sang, men der var gejst og 
vilje fra den side.
Vi havde inden kampen fået fortalt af den flinke vagt, at der ikke 
længere var en fanklub i Kolding, og der derfor ikke var nogle 
hjemmesupportere.

Det passede dog ikke helt, da der lige inden kampstart dukkede 
10 ungersvende op med 4 trommer og 2 kæmpeflag. Drengene 
havde en trommestik hver og trommede så ellers (ude af takt med 
hinanden) hele kampen. Et støjinferno uden lige, blev produceret 
af disse rytmisk udfordrede drenge. Spandevis af gejst og vilje. 
Ingen rytme.

Kändisar
Den hvide hjelm lyste op så man ikke kunne undgå at se at Christi-
an Andersen er træner for Frem:

Efter kampen
Hjemmeholdet vandt, Frem sikrede sig næsten nedrykning, 2 
brøndbytosser blev smidt ud og vi fik nogle fantastiske pølser. En 
herlig dag. Simpelthen.

På vej hjem fra stadion spurgte Mgt en lokal hvordan man kommer 
ned til stationen. Jo, siger han, du skal til højre og venstre og så 
op der, men hvorfor vil du på politistationen? Nej nej, sådan en 
station hvor der kører tog. Nåååhhh... Banegården. Jamen den er 
15 minutter i den retning.

Derefter blev Puma, som jo snakker klingende jysk, sat til at spør-
ge om vej. Det viste sig at Kolding Banegård var en geografisk 
besynderlighed, der lå 15 minutter fra alle vi spurgte, på vejen 
derned.

Vi nåede dog vores tog hjem til København.

Stadiontur på Kolding Stadion
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Det DUL udvalg, der i mange år har afholdt 
fødselsdage og juletræsfester for de unge 
løver, har valgt at stoppe efter den sidste 
hjemmekamp i maj 2014. I den forbindelse 
vil FCKFC gerne sige tak til Løve-mor Ma-
rianne og resten af hendes udvalg for det 
kæmpe arbejde de har udført i de sidste 
mange år.
DUL forsætter dog som altid, og derfor er 
der kommet et nyt DUL udvalg, som glæder 
sig til at byde velkommen til fødselsdage, 
og andre aktiviteter på D-tribunen.

Som noget af det første søsætter vi en lille 
konkurrence for alle vores DUL medlem-
mer.
Beskriv din største oplevelse med FCK og 
PARKEN. Du må tegne, digte, lave en sang, 
en lille film, eller hvad du nu kan finde på :-)
Gevinsten er er en guidet tur ud på FCK’s 
træningsanlæg ”10’eren” hvor vi skal hilse 
på spillere og træner. Derudover skal vi ind 
og se hvordan det hele foregår, når spiller-
ne træner inden en kamp i Superligaen.

Alle forslag skal mærkes 
”DUL Konkurrence” og sendes til 
F.C. København Fan Club
Øster Allé 50, St.
2100 København Ø
Seneste afleveringsfrist er 01/10 2014
Husk at skrive medlems-nummer, 
samt navn og adresse. 
Vinderne får direkte besked

Mange sommer hilsner
DUL udvalget

De Unge Løver

De Unge Løver

Fan Cup i specielle omgivelser
Lørdag den 31. maj 2014 holdt F.C. København stort fodboldstævne i Parken for medlemmer af fanklubben og sæsonkortholdere. Det 
blev en velbesøgt eftermiddag med over 300 deltagere og besøgende. For en gang skyld skulle de ikke forblive på tribunerne, men fik lov 
til at dyste på Parken flotte græstæppe.

Mellem solstrålerne, social hygge, sodavand, sandwich og fadøl blev der også spillet fodbold. Fire grupper med fem hold i hver gik til 
stålet fra første kamp og det blev til en række spændende kampe, hvor en blev særdeles underholdende. Chosen Few fra Hamborg, der 
var særligt inviteret kom hurtigt foran 2-0 mod Sektionens Unge Drenge. Men S12-holdet fik kæmpet sig foran 3-2 inden de løb tør for 
ktæfter og så vandt tyskerne 5-3.

Finalen blev vundet af Copenhagen Loyals over favoritterne fra Urban Crew. På sidstepladsen var holdet, der fik den største opmærk-
somhed og bifald. De havde noget hemmeligt kaldt sig Team Unknown og bestod kun af piger. 

Se billeder på side 13.

Af Kristian Hertz
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Vi takker for præmierne!

Julebanko
2013
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FCKFC generalforsamling
27. marts 2014

kl. 19.00
PARKEN

Referat 
Dagsorden

1.	 Valg	af	dirigent	

2.	 Årsberetning	–	bestyrelsens beretning v/formanden

3.	 Regnskab	– gennemgang og godkendelse af regnskab for 2013 v/kassereren

4.	 Indkomne	forslag	

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

 - Næstformand for to år Andreas Jensen, modtager genvalg

 - Kasserer for to år  Ronni Jeppesen, modtager ikke genvalg

 - Bestyrelsesmedlem for to år Casper Bellincampi – Modtager genvalg

 - Suppleant for et år Sascha Fokdahl – Modtager genvalg

 - Suppleant for et år Christian Hochstrasser – Modtager genvalg

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

 

 Desuden bestyrelsesmedlem

 - Formand Lars Thor Jensen – Ikke på valg

 - Bestyrelsesmedlem  Mikkel Faartoft – Ikke på valg

6.	 Eventuelt

7.	 Fremtidsplaner

Næstformand Andreas Jensen bød velkommen til generalforsamlingen eftersom formanden Lars Thor Jensen ikke kunne 
deltage ved aftenens generalforsamling.  

1. Valg af dirigent
  Bestyrelsen opstillede Benjamin Olsen til dirigent for Generalforsamlingen. Benjamin Olsen blev valgt uden modkan-

didater. 
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  Herefter konstaterede Benjamin Olsen at generalforsamlingen var lovlig indkaldt jf. vedtægterne eftersom indkaldel-
sen var påtrykt bagsiden af Brølet der udkom i november/december 2013. 

 Dirigenten konstaterede at der ved dagens generalforsamling var:
 Deltagere: 20
 Fuldmagter: 19
 Antal stemmer i alt: 39

2. Årsberetning – bestyrelsens beretning v/formanden 
  Eftersom formanden desværre ikke var til stede ved aftenens generalforsamling overtog Andreas Jensen og lavede 

en mundtlig fremlæggelse af den skriftlige beretning, som bestyrelsen havde udarbejdet:

”Foråret 2013 blev kendetegnet ved en spille- og pointmæssig krise, der dog som bekendt endte med klubbens 10. 
mesterskab, og dermed også den eftertragtede direkte deltagelse i Champions League. Mesterskabet blev fejret 
med en kæmpe guld march, hvor flere tusinde fans gik fra Kongens Nytorv og ud til PARKEN.

I løbet af sommeren begyndte vi udformningen af en ny samarbejdsaftale med klubben. Et af de nye tiltag var, at 
fanklubben fik et afsnit på Nedre C dedikeret udelukkende til foreningens TEEN medlemmer. I forbindelse med dette 
blev det besluttet at ændre navnet for medlemsgruppen fra ”TEEN” til ”U18”, for at gøre det mere attraktivt at være 
en del af. Dette gjorde vi bl.a. ved at inddrage foreningens medlemmer via Sidelinien og vores Facebook side. Tanken 
med de nye tiltag omkring TEEN medlemmerne er at fastholde de yngre medlemmer der overgår fra DUL og over til 
det nye U18. Med et dedikeret afsnit til U18 medlemmerne håber vi på at kunne skabe øget interesse og omtale om 
denne aldersgruppe, så vi også i fremtiden har medlemmer af FCKFC, som har været det fra barnsben af. 

Efteråret bød på Champions League, og bød lodtrækningen på Real Madrid, Juventus og Galatasaray som modstan-
derne. Bestyrelsen havde i løbet af foråret været i dialog med SPIES som en mulig rejsepartner for fanklubben, vi 
besluttede os for at prøve at gennemføre ture til alle tre udekampe. Vi måtte senere sande, at turene til Torino og 
Istanbul ikke var attraktive nok til at disse kunne gennemføres uden meget store tab til følge. Desværre måtte vi ef-
terfølgende aflyse turen til Istanbul, mens vi på turen til Torino fik overflyttet 40 personer til klubbens sponsorfly, så 
vi alligevel kunne ”gennemføre” vores tur. Desuden fik vi arrangeret bustransport fra Torino til Milano efter Juventus 
kampen, så de fans, der havde booket hotel i Milano kunne komme hjem efter kampen. Madrid-turen blev dog en stor 
succes med to fly og et samlet antal på 520 som tog turen med FCKFC til Madrid. 

Champions League var et af de helt store omdrejningspunkter for FCKFC i 2013. Ikke nok med at vi forsøgte at 
arrangere ture til alle udekampene, var det også tifoudvalgets ambition at have tifo til alle kampene. Til stor glæde 
for alle i, og omkring FC København præsterede vores tifoudvalg tre meget flotte tifoer til de tre hjemmekampe. Der 
er blevet investeret rigtig rigtig mange timer i projekterne og der skal lyde en stor ros til tifoudvalget for ovenikøbet 
at holde sig indenfor de økonomiske rammer som Bestyrelsen havde udstukket. På baggrund af den lettere pressede 
økonomi i foreningen havde bestyrelsen besluttet at tifoerne primært skulle finansieres af indsamlinger, donationer 
samt det lager af materialer, som tifoudvalget i løbet af årene har oparbejdet. Derudover markerede tifoudvalget sig 
ovenikøbet med mindre tifoer på alle tre udebaneture i Champions League, hvilket rent logistisk ikke altid har været 
helt nemt. Til slut fortjener tifoudvalgets samlede indsats i 2013 derfor en særlig tak for det store engagement, både 
i forbindelse med Champions League tifoerne, men også i løbet af året med store tifoer til både guldkampen i Parken 
i maj, samt større/mindre tifoer på udebane. Og her skal der selvfølgelig også lyde et kæmpe stort tak til alle dem der 
igennem sæsonen har doneret penge til tifoerne, for uden jeres støtte havde det ikke været muligt at gennemføre så 
store produktioner som det har været tilfældet i år. 

Hvad udebaneture i Danmark angår, så har bestyrelsen arbejdet videre med den linje vi skitserede ved sidste GF, hvor 
vi ikke længere ville sende busser afsted, hvis der ikke var nok tilslutning til disse og/eller ville give underskud. Det 
har ganske vist betydet, at vi har haft færre ture, men til gengæld har vi kunne gennemføre de ture vi har sat til salg 
med minimale eller intet økonomisk tab. Det er bestyrelsens intention at følge den linje, og hvis interessen stiger ser 
vi på mulighederne for at udvide antallet af udebaneture i den nye sæson. Men det primære handler om at skabe en 
masse kerne af folk, der ønsker at benytte sig vores busture. 

Foråret har dog vist, at flere er begyndt at ville med på vores ture, hvorfor udebaneturen til Odense var udsolgt og 
lige nu ser det også ud til at Påsketuren til Vestsjælland også går hen og bliver det. 
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Som følge af de mange uretmæssige anholdelser, der fandt sted i kølvandet på opgøret mod Brøndby den 1. Decem-
ber valgte bestyrelsen at gå ind i sagen og hjælpe de mange der kom i klemme som følge af politiets masseanholdel-
ser. Vi mente det var vores opgave som fanklub at bruge nogle af vores ressourcer på dette, og vi har derfor bistået 
med kontakt til advokat Christian Dahlager, som nu kører sagerne for de forurettede, samt været behjælpelig med 
informationsmøde omkring sagens videre gang og generelt bistået med hjælp så folk kunne klage over politiets 
behandling. Retssagerne er endnu ikke afsluttet men sagen har i hvert fald åbnet op for en fornyet debat omkring 
Vestegnens politis (dårlige) håndtering af fodboldfans, og i særdeleshed omkring håndtering af derby på vestegnen. 
Der vil i løbet af foråret blive set på hvordan vi løse problematikkerne derude, og langt om længe lade det til at vi fans 
vil blive lyttet til når det kommer til afviklingen af de her kampe.

Foråret 2014
2014 byder på en fortsat udvikling af 100% København, og der kommer langsomt flere samarbejdspartnere til. Vi hå-
ber snart at kunne præsentere flere navne, ligesom vi håber, at vores medlemmer vil tage godt imod tiltaget og gøre 
brug af det – så det både giver mening for foreningens medlemmer og samarbejdspartnerne at være med. Vi håber 
ligeledes på i foråret at kunne lave nogle aftaler, der vil være til økonomisk gavn for foreningen og dens aktiviteter.

Et fortsat problem for foreningen er dog de faldende medlemstal. P.t. er der ca. 10250 medlemmer i foreningen, og 
tallet ser desværre umiddelbart ud til at dykke. Vi kan nok snart ikke længere tilskrive dette fald de folk der køb-
te medlemskaber i forbindelse tidligere Champion League ture. Problematikken er dog ikke enestående for denne 
foreningen, men vi må blot konstatere, at vi i Bestyrelsen indtil nu ikke har været i stand til at vende udviklingen. Men 
ved at være mere økonomisk bevidste i vores ageren, mener vi dog at have sikret os et fornuftigt økonomisk råderum 
- lidt endnu - skulle faldet fortsætte. Vores intention er dog at lave en konkret undersøgelse af hvorfor folk vælger 
at opsige deres medlemskab og hvad der skulle få folk til at melde sig ind eller forblive medlemmer. Den undersø-
gelse håber vi at kunne sætte i værk i løbet af foråret. Desuden arbejder vi forsat på at blive mere synlige i og om-
kring FCKs kampe og i forbindelse med de aktiviteter klubben har udenfor banen. For at blive det har vi blandt andet 
arbejdet os hen imod et tættere samarbejde med klubben på specielt børn og unge området. Hvordan samarbejdet 
kommer til at udforme sig ved vi ikke endnu da vi kun er i den indledende fase, men vi tror det kan være ganske givtigt 
for foreningen at arbejde tættere sammen med klubben på netop børn og unge området. 

Dog kan vi sige, at vi langt om længe har fået etableret et fast U18 udvalg, der kommer til at varetage dette område, 
ligesom vi (desværre) også må sige farvel til det DUL udvalg ved udgangen af denne sæson. Tusind tak for jeres kæm-
pe bidrag gennem tiden. Heldigvis har vi fundet en ny gruppe, der gerne vil tage over og som vi i bestyrelsen ser frem 
til at arbejde sammen med. Velkommen til jer!

Til sidst skal der lyder et stort tak til alle foreningens frivillige; guider, IT-udvalg, turudvalget, fotoudvalg, Brølet, 
tifo-indsamlere, DUL, U18 og ikke mindst kontoret, der har ydet en kæmpe indsats i løbet af det forgangne år.”

3. Regnskab – gennemgang og godkendelse af regnskab for 2013 v/kassereren
  Kassereren kunne berette at regnskabet viste et overskud på 446.148,- som kassereren fremhævede som mere end 

godkendt. 

  Herefter blev regnskabet gennemgået, hvor de store poster som udebaneture og kontingenter blev gennemgået. 
Udebaneturene var stort medvirkende til det store og positive resultat, mens der i forbindelse med kontingenterne 
blev påpeget, hvor det er, at medlemmerne primært falder fra.

  Kassereren Ronni Jeppesen redegjorde herefter for sin og bestyrelsens mål med dette års regnskab, eftersom Ronni 
efter mange års arbejde på kasserer posten ikke genopstillede til denne post.

  Målet var at bringe foreningens egenkapital op til et fornuftigt niveau således, at en ny kasserer kunne overtage 
posten med et rimeligt handlerum og en økonomi, der kunne tåle svære tider.

  Kassereren redegjorde også for, at selvom den tidligere formand havde tilkendegivet både overfor retten og for be-
styrelsen, at han ville tilbagebetale det udestående han havde med foreningen, så har den tidligere formand i mellem-
tiden erklæret sig insolvent, hvorfor dette tilgodehavende er blevet afskrevet.
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Spørgsmål fra salen:
Spgs. Tidligere formand er han teknisk insolvent eller konkurs?
Svar: Formanden har erklæret sig insolvent. FCKFC kan genfremsætte sit tilgodehavende indenfor tre år, hvilket vi har i 
sinde at gøre.

Spgs. Hvorfor er IT omkostningerne så høje.
Svar. Bestyrelsen er klar over, at IT-omkostningerne er relativt høje. Men sidelinien er og har altid været omkostnings-
tung, men alle udvalg i foreningen har været inde i en sparefase og IT-udvalget er bestemt et af dem, som vi skal kigge på 
i fremtiden. Dog er dette års regnskab belastet af, at vi har investeret i en ny hjemmeside, som vi forventer oppe at køre 
indenfor en kortere periode.

Spgs. Har man kigget på at man som familiehustand kun kan få tilsendt 1 stk. Brølet?
Svar: Det kan man allerede godt. Man ringer eller skriver til kontoret og framelder dette. Vi har også tidligere opfordret 
folk til dette.

Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt af salen.

Kassereren fremlagde budgettet for 2014, hvilket også blev godkendt af salen. Der stemmes om regnskabet kan godkendes.

Budgettet blev fremlagt af kassereren for salen. 

Der var ingen spørgsmål til budgettet.

4. Indkomne forslag
Der var et enkelt forslag, som bestyrelsen selv havde fremsat på opfordring af sidste års generalforsamling. Dette 
drejede sig om vedtægtsændring af punkt 10 i foreningens vedtægter. 

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

Bestyrelsens bud på ny ordlyd:
Ophævelse af F.C. København Fan Club kan kun finde sted på en generalforsamling og kræver tilslutning fra 2/3 af 
foreningens medlemmer. Ved ophævelse tildeles foreningens midler ligeligt til B1903’s og KB’s ungdomsafdelinger.

Ændringen blev enstemmigt vedtaget.

5. Valg til bestyrelsen
 -  Næstformand Andreas Jensen blev valgt uden modkandidater

 -   Eftersom Ronni Jeppesen ikke genopstillede som kasserer, havde bestyrelsen været i dialog med Peter Foskjær, 
som havde valgt at stille op som kasserer.   
Peter Foskjær fortalte kort om sig selv, sin baggrund og sit engagement i fanmiljøet. Herefter blev Peter valgt uden 
modkandidater.

 -  Bestyrelsesmedlem Casper Bellincampi blev valgt uden modkandidater

 -  Første suppleant Sascha Fokdahl blev valgt uden modkandidater

 -   Anden suppleant endte ud i en afstemning, eftersom tidligere kasserer Ronni Jeppesen valgte at stille op til denne 
post. Eftersom Christian Hochstrasser ikke var til stede fortalte Ronni i samarbejde med bestyrelsen om, at den 
tidligere plan med at Christian skulle overtage kasserer posten i år ikke kunne blive til noget pga. Christians nye job 
ifht. posten som kasserer. Derfor stillede Ronni op som suppleant således, at han kunne hjælpe bestyrelsen og den 
nye kasserer. Ronni Jeppesen blev enstemmigt valgt ved håndsoprækning.

 -  Intern revisor Mads Nilsen blev valgt uden modkandidater
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6. Evt. 
Under dette punkt kom der en lang række af spørgsmål, som omhandlede FCKFC’s planer for fremtiden. I referatet 
fremgår spørgsmålene kronologisk om end det ved generalforsamlingen overlappede punkt nummer 7 omkring frem-
tidsplanerne.

Spgs. Fanclubbens vision for sociale medier?
Svar: Fanklubben og kontoret har efter bedste evne arbejdet ud fra de erfaringer vi har gjort os. Der er som sådan er 
der ikke nogen egentlig fastlagt strategi, da vi ingen deciderede eksperter er på området, men kontoret følger udvik-
lingen og vores facebook side nøje og arbejder løbende med siden og vores nyhedsflow herfra.

Spgs: Er der et mønster i de medlemmer der falder fra?
Svar: Det er primært U18 og DUL medlemmer, der falder fra. Det er derfor vi har sat en ekstra indsats ind på lige 
netop dette område.
Der er som sagt kommet en nyt DUL udvalg til i år, som har masser af visioner og idéer.
Derudover er FCKFC i gang med at stable et nyt samarbejde på benene med en ny samarbejdspartner, der i forbin-
delse med indmeldelse vil betale halvdelen af medlemskabet det første år. Vi kan dog ikke løfte sløret for hvilken 
eftersom forhandlingerne endnu ikke er afsluttet.

Spgs: Loyalitetsprogram er det noget FCKFC kender noget til?
Svar: Som udgangspunkt har vi intet officielt fået at vide men vi mener ikke, at klubben er gået i gang med at registre-
re, hvor mange mennesker der tager på away til et loyalitetskort som sådan.
Det lyder dog som om der er tanker omkring det fra klubbens side, eftersom det fremgår så snart man logger ind på 
”Mit FCK”, men bi har ingen idé om hvordan det kommer til at se ud.

Spgs. Er det ikke bedre at få indført et loyaltetsprogram op inden det bliver et problem i stedet for at vente?
Svar: Jo absolut, men dette projekt ligger desværre på klubbens bord, hvorfor vi ikke kan gøre ret meget andet end at 
spørge ind til dette.

Spgs. Hvordan går det med klubbens samarbejdspartnere?
Svar: Vi har i over et år forsøgt at stable 100% København på benene i samarbejde med klubben. Dette er desværre 
ikke endt med et endeligt resultat, om end vi har haft god dialog med klubbens samarbejdspartnere. Eksempelvis med 
SportMaster der sponsorerede billetter til den første udekamp i Herning i denne sæson, ligesom vi har været i dialog 
med SportMaster om et samarbejde med nye medlemskort til FCKFCs medlemmer.
Desværre er der ikke kommet ret meget retur fra den kommercielle del af klubben eftersom Telia wifi har taget me-
get af tiden i klubben. 

Spgs: Mobilepay – til indsamlinger. Er det en mulighed?
Svar: Vi er allerede i kontakt med Danske Bank. Der er dog nogle skattemæssige ting vi skal have på plads, men pro-
cessen er i den grad startet og vi er i fuld gang med at løse de problemer der opstår.
 
Spgs: Vi har stadig 10.000 medlemmer – mere uddybelse af hvilke medlemmer vi har – til brug for sponsorer?
Svar: Vi er som nævnt i vores oplæg i gang med en større undersøgelse, og vi er i dialog med en række samarbejds-
partnere. Men vi kan altid vide mere om vores medlemmer så vi kan give bedre tilbud til vores medlemmer. Derudover 
arbejder vi i forbindelse med den nye hjemmeside på at kunne få nye permissions, så vi kan sende nyhedsbreve til 
medlemmerne.
Derudover er der i den forbindelse tale om et samarbejde omkring DUL med klubben.

Spgs: Nye medlemmer vil deres oplysninger blive videregivet til klubben eller er det frivillig?
Svar: Det vil blive frivilligt.

Spgs: Udebaneøjne. Har man overvejet et udebanetog? Er der potentiale?
Svar: Idéen er god, men det bliver meget svært at få sendt folk af sted. Der er ikke fragt direkte til og fra stadion og 
det er problematisk for vores medlemmer, der sætter pris på dette. Omvendt vil FCKFC overveje tog til Herning da 
det kan blive en meget vigtig kamp. 
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Spgs: Fanclub kontoret – hvad er status på bolig?
Svar: Der er nyt i sagen ifht. det som fremgår af sidelinien.
Kort fortalt er det tårn, hvor FCKFC bor til leje gået konkurs. 

FCKFC nåede ikke at forlænge med den tidligere ejer, så i øjeblikket bor vi til leje hos kurator indtil den nye ejer af 
tårnet er på plads. 

I øjeblikket ser dette ud til at blive BRF, som vi har indledt forhandlinger med. Deres bud på en ny leje var dog utrolig 
højt sat og ikke noget vi som udgangspunkt kan blive boende i. Dog afventer vi en ny pris fra BRF eftersom de har 
været i lejemålet og målt det op således at vi ikke skal betale for kvadratmeter vi ikke har. På den måde regner vi med 
at kunne nedsætte lejen væsentligt. Såfremt dette ikke er muligt har klubben udtrykt, at de er villige til at hjælpe os.

7. Fremtidsplaner
Eftersom en stor del af spørgsmålene fra salen var inde på dette punkt blev dette ved generalforsamlingen kort opsu-
meret til følgende:
• Fokus på børn og unge

• Lokale forhandlinger

• Flere aktiviteter og arrangementer til glæde for vores medlemmer.

• Større undersøgelse til at afdække vores medlemmer og FCK fans generelt

• Fanclub boden på Nedre C

• Retssagen i forbindelse med masseanholdelserne d. 1 december

• MobilePay til brug ved tifoindsamlinger

Herefter blev der stillet yderligere spørgsmål til nogle af disse planer:

Spgs: Boden er der kommet feedback på den?
Svar: Den er i den spæde start, men vi bliver på den plads vi er blevet anvist ved toiletterne og håber på at folk lærer 
den at kende. Lige nu har vi kun den mulighed, men det er vigtigt for os at være synlige også på Nedre C

Spgs: Kan der komme PA anlæg på C?
Svar: Nej det er ikke bestyrelsens opfattelse, at der er efterspørgsel på dette.
Efter PA anlægget blev sat op på S12, fik klubben mails om at anlægget var for højt, selvom de ikke står på S12. 
Vi vil rigtig gerne en hel masse ting, men der har ikke været vist engagement for at PA anlægget skulle op på Nedre C. 

Spgs. Hvad med folk under 15 år på Sektion 12?
Svar: Vi har i flere omgange været i dialog med klubben, men det kommer ikke til at ske som det ser ud nu. Klubben har 
flere gange afvist idéen og vi er ej heller sikre på, at de der står på Sektion 12 vil bifalde dette. Kommer ikke til at ske.

Dirigenten Benjamin Olsen lukkede generalforsamlingen omkring kl. 20.45 og takkede for god ro og orden.
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