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Et nyt kapitel
’Lad i dag være starten på et nyt kapitel’. 
Sådan lød ordene fra os fans til spillerne på den tifo, der prydede C-tribunen inden Pokalfinalen for et par måneder siden. En poka-
lfinale, der må siges at være stort set eneste lyspunkt i endnu en sæson, hvor det ikke blev til københavnsk Superliga-guld. Ikke 
siden starten på vores storhedstid under Roy Hodgsen, er der gået to sæsoner i træk uden, at mesterskabspokalen har haft hjemme 
i pokalskabet på Parkens kontor. 
Så lad os endelig håbe, at pokaltitlen bliver starten på et nyt kapitel, og at vi kan hive pokalen tilbage over Kattegat og hjem til 
København. Tegningerne til et nyt FC København er der i hvert fald.

For anden sæson i træk har vi de store transfers klar lang tid før sæsonstart, og med kendte ansigter som Kasper Kusk og Peter 
Ankersen blandt de nye, må man forvente, at der er mindre lottokupon over dem end Steve De Ridder og Björn Sigurdarson, der 
vidst ikke bør blive synderligt fornærmet af at få prædikat som flop. Det bliver i hvert fald spændende at se, om de to tidligere 
Superliga-profiler stadig holder højt niveau, og så må vi håbe at der masser af kvalitet i Benjamin Verbic og Federico Santander. For 
så begynder vores offensiv at ligne et angreb med spidsede tænder. 

Samtidig har vi kørt rigtig mange unge drenge ind på holdet som fast bestanddel og der er i øjeblikket rigtig mange i truppen, 
der er vandret op gennem ungdomsrækkerne og gennem School of Excellence. Amankwaa har vist højt niveau inden hans skade, 
Toutouh virker til at være en af Ståles fortrukne på midten, Delaney har sat sig tungt på anførerbindet og blev fortjent kåret som 
Årets Spiller i sidste sæson, og til sidst i sæsonen buldrede Brandur Olsen ind på holdet med flere vigtige scoringer. Og så må vi ikke 
glemme Cornelius, der jo allerede toppede i klubben inden hans skifte til Cardiff.

I dette nummer kan du møde en af de unge drenge, der er kommet op gennem systemet på Frederiksberg, og som har spillet sig 
ind på holdet. Vi har mødt Christoffer Remmer til en snak om hans fodboldopdragelse i København    
Du kan også læse om andre unge drenge og piger, der får deres fodboldopdragelse i Parken. Du kan komme med Gustav til fødsels-
dag på familietribunen og med Kasper, der fik sit livs oplevelse som kampmaskot i foråret. Og meget mere. 

Det er dejligt at se, at næste generations FCK-fans står klar. Lad os håbe de får et mesterskab til at starte deres FCK-kapitel på. 
  
Rigtig god læselyst og god sommer. 

Kasper Lydik Almst

Leder
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Bestyrelsen har ordet

For os FCK-fans har foråret ikke budt på mange højdepunk-
ter. Med undtagelse af en pokaltitel, der ikke just blev vundet 
med største overbevisning, har spillet og til dels resultaterne 
ikke været med os. Til gengæld har vi i bestyrelsen kun-
net glæde os over, at FCKFC’s mange frivillige har bakket så 
stærkt op om foreningen, som det har været tilfældet. Vores 
udvalg samt tifo-folk, fotografer og ikke mindst vores kontor 
har på bedste vis været med til at holde gang i fanklubben. 
Dette skal der lyde en stor tak for.
 
Som mange nok har bemærket, står fanklubben muligvis uden 
tag over hovedet ved udgangen af juni. Derfor har jagten på 
nye lokaler til kontoret haft vores største opmærksomhed i lø-
bet af den seneste tid. Med udsigten til at skulle finde nye loka-
ler, besluttede vi i bestyrelsen at genoptage idéen om et fanhus. 
Idéen blev allerede luftet ved generalforsamlingen i marts, hvor 
der var solid opbakning til forslaget. Tanken er at finde et sted, 
hvor fans af F.C. København kan søge hen på kampdage, inden 
turen går videre til PARKEN. Et sted, hvor generationer mødes 
for at varme op til kamp over en øl, en vand eller en bid brød. 

Desværre er det ikke helt så ligetil at finde et egnet sted i nær-
heden af PARKEN. Men vores søgen efter denne type lokaler 
fortsætter, og vi håber, at vi i fremtiden kan byde folk velkom-
men i Københavns første fanhus.
Det skal dog nævnes, at PARKEN i skrivende stund lige har 
overtaget kontortårnet, hvor vores nuværende kontor ligger. Vi 
håber derfor på, at der er mulighed for, at vi kan blive, så fore-
ningens drift ikke påvirkes i den nye sæson.
 
På personalefronten har vi her i foråret valgt at fastansætte 
vores nu færdiguddannede kontorelev, Katinka. Vi vil nu således 
fortsætte med at have to kompetente ansatte til at varetage 
foreningens daglige drift. Vi ser frem til det fortsatte samarbejde 
i den nye sæson. En sæson, der forhåbentligt kommer til at byde 
på en masse gode kampe, spændende europæiske oplevelser 
og ikke mindst en masse flotte tifoer.
 
Vi ses i den nye sæson!

Bestyrelsen har ordet
Af Lars Thor
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ÅRETS SPILLER 
Thomas Delaney





Som en del af et stort fotoprojekt om danske fodboldfans, 
tog fotojournalist Camilla Rønde med fanclubbens busser til 
Brugge sidste efterår. Dette er hvordan turen så ud gennem 
hendes øjne og kamera. 

En busfuld trætte mænd og kvinder vælter ud i kulden på ras-
tepladsen. Et par billygter lyser grøftekanten og en række tis-
setrængende fodboldfans op. 
Bussen holder parkeret i nærheden af Hamborg, mens klokken 
for længst har passeret midnat. Endestationen hedder Belgien, 
nærmere bestemt byen Brugge.
Mere end 500 fans er taget af sted på turen, nogle samlet i 
busser, andre på egen hånd i fly eller biler. Alle for at se aften-
ens opgør i Europa League mod byens hold, Club Brugge. Siden 
2001 har FCK spillet europæiske kampe hver sæson, hvilket 
deres mest trofaste fans bakker op om i stor stil.
”Er du klar over, hvor dyrt det er at få bedøvelse hos tandlæ-
gen?” spørger Christina Pabijan ud i luften, da snakken falder på 
emnet over frokosten senere på dagen.
”Det koster en away-tur hver gang, han stikker.”
Som den 44-årige sygeplejerske selv siger, så gør hun alle udg-
ifter op efter, hvor mange ture ud i Europa, hun kan få for de 
samme penge. 

De ligner alle hinanden, klædt i de samme tøjmærker i mørke 
farver. Det er svært at genkende, at flokken er fodboldfans. Kun 
ganske få gemmer en spilletrøje under jakken i den begyn-
dende efterårskulde. 

Langsomt bevæger de sig i små grupper mod byens brostens-
belagte torv. Syngende mandestemmer bliver kastet mellem 
facaderne på gamle bindingsværkshuse, inden flokken sætter 
kursen mod stadion i udkanten af byen. I vinduerne langs gad-
erne holder ældre damer mistroisk øje med de marcherende 
fans. En turist hopper hastigt væk fra fortovet, ind i en port, da 
gruppen nærmer sig, mens han forsøger at fange skæret af ro-
merlysene på sin mobiltelefon. 
Efter en times taktfast gang skimtes lyset fra fodboldbanen i 
det fjerne. Alle skal kropsvisiteres, før de lukkes ind på stadion. 
Tasker bliver gennemsøgt af strenge øjne, men til sidst lykkes 
det at komme på plads inden kampen. Trommens faste rungen 
bølger ud over flokken af fans, mens sangen bliver dirigeret fra 
en megafon i bunden af tribunen. Den første halvleg overdøver 
de københavnske fans alt andet på stadion. Og så sker det. Få 
minutter før kampen bliver fløjtet af, kommer det mål, de alle 
har ventet på. 
Men jublen på tribunen har kun lige lagt sig, da hjemmeholdet 
udligner, og alt gør ondt. Slukørede finder fansene tilbage mod 
busserne, efter at FCK har smidt en sejr væk i kampens sidste 
minut.
”Hvorfor gør de det hver gang?” spørger Christina, mens hun 
kigger tomt frem for sig. 
Få minutter senere triller bussen de næsten 1.000 km hjem mod 
København.  

          Brugge away

Brugge Away
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Brølet satte Christoffer Remmer stævne på 10’eren til en snak 
om en opvækst på Vestegnen, en fodboldopvækst i Køben-
havn og hvad man gør, når man som 20-årig pludselig står 
over for verdens bedste fodboldspiller i Champions League. 

Hvor gammel var du, da du begyndte at spille fodbold?
Der var jeg fem år. Dengang, der boede vi i Hvidovre, så jeg 
spillede faktisk mit første år i Rosenhøj som en lille knægt. 

Så er du vokset op på vestegnen?
Øh, ja, det er jeg jo så (griner). Da jeg fyldte seks år flyttede vi til 
Albertslund, hvor jeg så er vokset op. Der boede jeg indtil jeg 
var 19, hvor jeg flyttede hjemmefra. Så ja, jeg er desværre vok-
set op på Vestegnen (griner igen). Man kan jo sige meget om 
Vestegnen, men det har jo intet med fodbold at gøre, fordi man 
er vokset op derude. Jeg har sgu været glad for at bo der, det vil 
jeg gerne være ærlig og sige.

Hvordan startede du på School of Excellence?
Jeg skiftede den vinter jeg fyldte 16 år. Jeg var i Hvidovre på det 

tidspunkt, og der var Brian Riemer der faktisk også. Træneren på 
førsteholdet blev fyret, og så overtog Brian Riemer førsteholdet 
og havde både U19 og seniorholdet. Og vores træner skulle op 
til Nordsjælland og være træner deroppe, så der var ligesom 
ingen, der vidste, hvad der skulle ske. Og så begyndte der at 
komme nogle klubber på banen. FC Nordsjælland og Lyngby 
var interesseret og Hvidovre ville have mig til at blive, så de til-
bød mig også en kontrakt. Så meldte FCK sig på banen, som de 
sidste og så tog mig og min far ind til et møde med Sune Smith-
Nielsen, Johan Lange og Mio. Så var vi bare enige om, at det var 
lige mig. Det passede perfekt til mine rammer.

Hvilken betydning har det haft for din udvikling?
Jeg har faktisk tænkt lidt over det, hvad der var sket, hvis jeg 
havde valgt noget andet. Mig og FCK har passet utroligt godt 
sammen. Det har været meget organiseret, meget struktureret 
og meget seriøst, Og sådan kan jeg godt lide det. Der er ikke 
noget, der er overladt til tilfældighederne, og der er blevet taget 
rigtig godt hånd om mig, lige fra da jeg startede. Mine forældre 
har insisteret på, at jeg skulle gennemføre min skole ved siden 

Christoffer Remmer
Af Christian Thomsen
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Remmer
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af fodbolden. Og den måde jeg gjorde det på, da jeg gik i gym-
nasiet sammen med klubben, var helt fantastisk. Jeg mærkede 
stort set ikke, at jeg havde skolen ved siden af. Det endte med, 
at jeg elskede at være herinde i klubben, så det har betydet 
sindssyg meget for min udvikling. Udover det, så er det klart, at 
jeg har haft nogle meget kompetente trænere herude, hele ve-
jen op. Specielt, hvis jeg skal nævne én, så har Brian Riemer nok 
været ham, der har givet mig flest råd med på vejen. 

Du har været brugt på HB, HM, VB og CM, hvor vil du selv helst 
spille?
Jeg vil helst spille højre back, det er det, jeg syntes, jeg er bedst 
til, og det jeg bedst kan lide. Jeg kan jo godt lide at komme med 
frem, jeg kan godt lide at slå indlæg og jeg kan godt lide at gå 
med i 1-2-spillet på kanten. Men jeg er jo også solid defensivt og 
kan godt lide at forsvare og holde de andre fra at score. Man kan 
sige at jeg efterhånden er blevet en ret pasningsstærk spiller, 
hvilket også er én af mine styrker, så jeg kan bruges på mange 
positioner. Og så har jeg det sgu sådan, at jeg spiller, der hvor 
jeg bliver sat ind. Jeg er jo fodboldspiller, så for mig er der ikke 
noget der hedder, at jeg ikke vil tage udfordringen op og ikke 
gider at spille en anden position. 

Kan du huske din Superliga-debut?
Ja, det kan jeg godt. Det var ude mod Esbjerg. Vi vandt 2-1 og 
jeg lagde op til vores mål. Det var en kæmpe oplevelse. Det var 
med meget blandede følelser, jeg løb på banen. Jeg var spændt, 
jeg var hamrende nervøs og så var jeg også stolt. Jeg havde jo 
bombarderet alle mine venner og familie på Facebook. Der var 
ikke den mand, som jeg var ven med på Facebook, der ikke vid-
ste, jeg skulle spille. Jeg var helt oppe og køre, det var jo der, det 
hele det begyndte og jeg tænkte, nu er det sgu min tur. Så det 
var kæmpe stort, det var det.

Hvem er den bedste spiller du har spillet overfor og hvordan var 
det?
Det var Cristiano Ronaldo, og det var fantastisk. Det at prøve at 
spille overfor en spiller, der er så dygtig, det var en oplevelse, 
jeg aldrig glemmer. Det er en oplevelse, som jeg tror udvikler én 
sindssyg meget. For det første, så sætter det ligesom ens eget 
niveau i perspektiv. Man går selv og har nogle tanker og ideer 
om, hvor dygtig man er, men når du bliver sat overfor en spiller 
som ham, så finder du ud af, at der er så lang vej endnu, så det 
giver jo blod på tanden, for nu har du prøvet at spille overfor 
ham. Så derfor er det en kæmpe oplevelse at komme ind i den 
kamp. Det var jo alle dem, man ser i fjernsynet løbe og spille 
Champions League, som man så pludselig selv spiller overfor.

Hvem er den bedste medspiller du har haft?
Puha, den er svær. Altså, lige da jeg blev rykket op, der var 
Grønkær her jo stadig, ham syntes jeg var rigtig god. Jeg nåede 
jo ikke at spille så meget med ham, men ham har jeg bare altid 
syntes var rigtig god. Han var fysisk meget stærk og så var han 
hurtig, selv om han var oppe i årene. Han havde et knaldgodt 
spark og var helt rolig med bolden. Han har i hvert fald snøret 
mig en del gange, da jeg som helt ung blev hevet med op for at 
være med i 11 mod 11, hvis der var en skade eller fordi de man-
glede en spiller. Der var der i hvert fald en tre-fire gange, hvor 
jeg stod overfor Grønkjær og fik en helvedes masse skudfinter, 
og jeg bare tænkte, ’hold nu kæft mand’. 



Remmer
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Hvordan holdte du humøret oppe under din skadesperiode i 
sidste sæson?
Altså, det var ret svært. I starten tog jeg det ikke så tungt, for nu 
blev jeg opereret og skulle komme mig over dét, det havde jeg 
prøvet før. Det er mere, når genoptræningen kommer og man 
føler, at nu må der snart til at ske noget, og der så ikke sker en 
skid. Der er det, at filmen godt kan knække. Det syntes jeg os 
selv jeg mærkede, for jeg har været hamrende frustreret, for der 
er jo ikke nogen deadline på forløbet. Jeg har skullet genop-
træne hver evig eneste dag, lige siden jeg blev skadet, uden 
egentlig at vide, hvornår denne genoptræning ville ende. Det 
jeg gjorde var, at jeg kom herude på anlægget, så jeg var tæt på 
holdkammeraterne og fulgte med i, hvad der skete, så godt jeg 
nu kunne. Jeg søgte også ud og fandt nogle ting at bruge tid 
på, ved siden af fodbolden. Min kæreste hjalp mig rigtig meget. 
Hende var jeg meget sammen med og hun støttede mig rigtig 
meget. Vi så hinanden meget i det halve år, hvor jeg var skadet.  

Hvordan påvirker fansenes forventninger dig?
Kun positivt. Altså man mærker, at vi har dem i ryggen, vi mærk-
er, at de forventer noget, og vi mærker, at de er der hele tiden, 
og at hver kamp får rigtig meget opmærksomhed af fansene. 
Det synes jeg påvirker mig på en positiv måde, fordi jeg føler, 
at jeg skylder dem noget, og jeg skylder København noget. De 
repræsenterer jo også København. Det er jo folk fra København, 
som tager ind og ser alle kampene, og de er fans af klubben, 
så vi repræsenterer jo alle sammen FCK og skylder hinanden 
at gøre det bedste. Det føler jeg presser mig til at blive endnu 
bedre.

Hvor ser du dig selv om 5 år?
Hvis jeg drømmer lidt, så ser jeg mig i England, efter at have 
vundet nogle mesterskaber med FCK og efter at have spillet eu-
ropæisk fodbold her. Det er drømmescenariet.



Eurofan 2015
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Nu da ferietiden er over os, trækker langt de fleste til ek-
sotiske destinationer for at ligge på stranden og dyppe 
tæerne i den kølige swimmingpool. Dette gælder dog ikke 
for en gruppe FCK fans. Hvert år tager de til Ukraine for at 
stolt at vise løven på brystet frem til Eurofan turneringen. 
Holdet består af i alt 12 drenge primært Nedre C folk, men 
også enkelte fra S12.

Det handler ikke kun om fodbolden, for selv om FCKFC holdet 
skam går meget højt op i fodbolddelen, så handler det i lige 
så høj grad om at mødes på tværs af nationaliteter, spise og 
drikke godt og feste til den lyse morgen.

Og for drengene er der i år endnu flere formål med at tage 
turen til Ukraine. De havde inden afgang samlet en god sum 

penge sammen, der blev doneret til krigens ofre og i samarbe-
jde med F.C. Københavns SLO Daniell, havde de også medbragt 
en kæmpe papkasse fyldt med tøj til børnehjemsbørn.

Selve turneringen bestod i år af 24 hold fra 17 forskellige lande. 
I denne smarte tidsalder, var det muligt for os at følge 
drengenes deltagelse i turneringen tæt. De sendte nemlig 
løbende nyheder hjem til os.

Fra FCKFC´s side skal der lyde et stort tillykke til drengene med 
bronzemedaljerne!
Tusind tak, fordi I år efter år bruger jeres ferie på at kippe med 
F.C. København flaget i udlandet. Vi glæder os allerede til at 
følge jer igen til Eurofan 2016.

”Første kamp mod Dukla Banska fra Slovakiet blev vundet 
af et toptændt FCKFC hold med knusende 6-0, vi spiller på et 
nyt kunstbane stadion udenfor byen. Vi er 12 gutter afsted, 
primært Nedre C folk men også enkelte fra S12 og vi har en 
fest hernede.”

“Semifinalen blev endestationen mod Dynamo Minsk, og selvom vi 
kom længere end nogle havde regnet med, sidder vi med en lidt tom 
følelse fordi vi spillede helt lige op med dem. 
Desværre blev kombinationen af mange skader, skift fra kunst til 
rigtigt græs og en helt usandsynlig ringe hjemmebanedommer der 
bl.a. snød os for et åbenlyst straffe, en lidt ærgerlig afslutning men 
det ændre ikke på vi har haft en fuldstændig fantastisk oplevelse 
både på, og ikke mindst udenfor banen..
Vi kan ærligt sige, at vi har repræsenteret FCK’s farver på bedste vis, 
og vi lover, at vi i aften og nat igen viser flaget (og bronzemedaljen) 
til afslutningsfesten..”

“Det er sindssygt! Med en solid gang Stålebold fik vi holdt nullet mod de 
stærke Moldovere, og er som det første vesteuropæiske hold nogle sinde, i 
semifinalen. Vi er dog komplet brugte, smadrede og småskadede, havde vi 
ikke allieret os med de herlige Belgiere, kunne vi ikke stille hold.”

“Et toptændt FCKFC hold gik på banen i 1/8 
finalen mod Irland, der slog os 5-0 i går. 
Der var enighed om vi skulle dø med 
støvlerne på og efter en taktisk justering på 
holdet gik vi ud og kæmpede som gale, og 
minsandten om ikke vi vandt 1-0 og er i 1/4 
finalen, formodentlig mod Heerenveen fra 
Holland. Humøret er helt i top, selvom de 
fleste først kom hjem fra byen mellem 
kl. 03.00 og 05.00.”

Af Pablo Bresciani

Eurofan 2015
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Venner
1. DBU 
Jo, det er god nok. DBU, eller rettere sagt 

deres disciplinærudvalg,  må være en af 

forårets venner. Dels for at give Daniel Ag-

ger en fortjent karantæne for hans svine-

streg på Zanka i derbyet ude vest på, men 

så sandelig også for at se gennem ingre med Nicolai Jørgensen 

og Zankas hjerneblødninger i Silkeborg. Hvad de ikke har i en 

fast linje, har de til gengæld i underholdningsværdi. 

2. Brandur Olsen
Vores færøske komet Brandur Olsen for at bryde de mørke skyer 

over en ellers småtrist sæson og lade forårssolen skinne over 

Parken. Han er iskold, den unge mand. Først med pokalscorin-

gen i overtiden mod Vestsjælland og siden med en unaturlig 

selvsikkerhed at sparke en frisparksbold i kassen på første 

berøring  mod OB, for så at vise kvaliteter med hovedet i Hader-

slev. Fremragende.  

3. Tidlige transfers
Sidste sæson var knap nok overstået før de første nye spillere 

blev præsenteret i klubben. Samme scenarie så vi sidste år. Slut 

med (alt for mange )panikkøb i sidste uge af august og en tidlig 

tilgang af nye spillere, der er med til opstarten må have en posi-

tiv effekt. Det vælger vi at tro på. Om ikke andet, så giver det os 

fodbold-hungrende københavnere noget at glæde os til og tale 

om i en alt for lang sommerpause. 

Fjender

1. Glen
En ting er, at han stjal vores mesterskab. 

En anden er hans ynkelige forsøg på at 

nedbryde Ståle på direkte TV, underlige 

stikpiller i dagspressen og hans fornæg-

telse af gummiben. Det er i sig selv 

rigeligt ’træls’, hvis vi skal forklare det, så 

selv Glenn forstår det. Men det der guld-

jakkesæt og tilhørende billeder! Fodbold-

Danmarks øjne brændte og vores øjne er 

ikke blevet sig selv igen siden. 

2.Skader
Det her forår har været et sandt skadeshelvede, der ikke er 

set magen til i klubbens historie. Så slemt at Ståle til en enkelt 

kamp kun havde 11 førsteholdspillere til rådighed til den sid-

ste træning! Faktisk imponerende at de tilbageværende drenge 

har holdt så fint et niveau i foråret. Tænk hvad det kunne have 

blevet til med alle mand klar. 

3. Dennis Flinta 
Flinta har aldrig været en populær mand på disse breddegrad-

er, og han bliver det bestemt heller ikke efter hans benbræk-

kertackling på Corner i Silkeborg i starten af foråret. Meget kan 

man sige om Silkeborgs præstation og nedrykning, men i det 

mindste slipper vi for at se på Flinta, i hvert fald det næste år. 

Venner og fjender
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Hvem har du på trøjen?
Af Kasper Lydik Almst

Philip Skovgaard, 36 år
Har Rurik Gislason på trøjen.

Hvorfor har du Rurik Gislason på ryggen?
Han er den spiller, der kæmper hårdest for det. For at få sin plads på holdet. 

Hvordan tror du, det kommer til at gå i denne sæson?
Bedre. Hvis vi kan få købt ordentligt ind og få nogle angrebsspillere, der kan score 
nogle mål, så ligger vi helt sikkert i toppen. 

Hvilken spiller så du allerhelst, vi hentede til klubben i dette transfervindue? 
Det er Nicklas Bendtner. Det er helt sikkert ham. 

Skal han så bag på trøjen?
Han skal på trøjen, det er helt sikkert. 

Lisa Lolk Andersen, 35 år
Har Jesper Christiansen på trøjen.

Hvorfor har du Jesper Christiansen på ryggen?
Det er sådan lidt tøset, fordi jeg syntes, han var lækker. Men han var selvfølgelig også 
en rigtig dygtig målmand, da han spillede for os. Så det var lidt begge dele.

Hvordan tror du, det kommer til at gå i denne sæson?
Jeg tror det kommer til at gå godt. Jeg synes vi kom rigtig godt igen i sidste sæson og 
fik sølv, så håber selvfølgelig på guld igen til næste år. 

Hvilken spiller så du allerhelst, vi hentede til klubben i dette transfervindue? 
William Kvist ville være stort. Han ville være fed at få igen.  

Skal han så bag på trøjen?
Ja, det kunne godt være. 

Jonas Olsen, 23 år
Har Daniel Amartey på trøjen.

Hvorfor har du Daniel Amartey på ryggen?
Fordi jeg synes, han er en klassespiller. Jeg synes, vi skal bygge spillet mere op om 
ham, fordi han er god solid defensivt og han er god til at sætte spillet op. 

Hvordan tror du, det kommer til at gå i denne sæson?
Bedre end i sidste sæson. Vi får selvfølgelig førstepladsen. 

Hvilken spiller så du allerhelst, vi hentede til klubben i dette transfervindue? 
Det kunne være sjovt med Bendtner. 

Skal han så bag på trøjen?
Måske. Det kunne godt være.

Brølet gik en tur rundt om Parken for at tage temperaturen på, hvilke spilleres navne, der pryder fansenes trøjer og om kom-
mende nyindkøb vil skubbe favoritterne væk fra fansenes ryg.  



Husker du?
Brølet tager i samarbejde med Fusionsnipserne en tur ned ad Memory Lane, til en tid, hvor vi jublede over bronzemedaljer og 
man nærmest kunne bytte Brian Laudrup for Bjarne Goldbæk. 

Chelsea – FC København, 22. Oktober 1998.
1 - 1, mål af Bjarne Goldbæk  

Før selve kampen samledes alle vi fans på en pub et par kilo-

meter fra Stamford og marcherede samlet til stadion. I al fred-

sommelighed, også det var smukt. Hvor mange vi var derovre, 

må blive et gæt, men et eller andet sted mellem 600-800 er nok 

ikke helt skudt ved siden af. Allerede hurtigt oplevede vi et par 

meget konkrete eksempler på den “nye” engelske fankultur, 

som desværre har vundet indpas på en del stadions derovre, 

da en kontrollør - under spillernes opvarmning - stillede sig op 

og bad os undlade at synge sange indholdende ordet “fuck” 

mod Chelsea-fansene. Som på det tidspunkt faktisk var ganske 

fåtallige. De fleste af dem ankom først 5-10 minutter før kickoff. 

Dette blev sådan set blot begyndelsen på en serie af groteske 

hændelser på vores tribune. På Stamford tager man nemlig 

også All-seater princippet meget bogstaveligt. Hvilket gav kon-

trollørerne en masse skrupler, da vi NATURLIGVIS insisterede på 

at stå og synge. Midtvejs i 1. halvleg efter diverse henstillinger 

via højttalerne, som NATURLIGVIS intet nyttede, greb de så til 

mere håndfaste metoder og begyndte systematisk at hive folk 

ud fra stadion. En hel flok kontrollører inspicerede rækkerne og 

udpegede de folk, som de mente var lidt for aktive med den 

simple og helt uskyldige ting som at stå under en fodboldkamp. 

Deres Udsendte så i hvert fald tre blive ført ud, angiveligt for-

di de havde opfordret de omkringstående til at blive stående. 

Måske var der flere? I hvert fald bør alle de fjernede have stor 

respekt!!! For det var vanvid! At fodbolden i England er sunket 

så lavt, kunne ingen forestille sig. STAND UP IF YOU LOVE THE 

GAME, brølede vi mod de bovlamme Chelsea-fans! For hvor 

fanden er jeres selvrespekt efterhånden henne, engelske fans! 

Selve kampen startede som man kunne vente. Chelsea forcere-

de fremover, men FC-spillerne var meget tændte. Der blev tack-

let så det sang langt ud i den vestlondonske støvregnsaften. 

Hold kæft, hvor var det flot. Kaptajnen og Hemmingsen gik for-

rest i åbningsminutterne, men hele holdet tændte af. Chelsea 

havde bolden meget, fik den til tider nok også lidt nemt, da de 

københavnske spillere fra start stod meget defensivt. Men rigtig 

farlige blev de først langt henne i halvlegen. På et tidspunkt hvor 

David havde haft en kæmpechance for at bringe FC foran. I en 

lang periode var spillet simpelthen hæsblæsende, en rasende 

fart dirigeret af Chelsea, anført af især Brian Laudrup (som fak-

tisk spillede en stor kamp og noget uretfærdigt blev hånet fra 

vores side) og Zola. Men alle FC-spillere knoklede som besatte 

for at hænge på. Og i målet var Steensgaard sublim. I slutningen 
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Af Fusionsnipserne



af halvlegen hvor det brændte mest på, diskede han op med 

to pragtredninger. Og hvis han endelig blev passeret havde vi 

stolperne med os. 0-0 ved pausen var mere end man næsten 

turde håbe på, men et eller andet sted heller ikke ufortjent. For 

aldrig har et FC-hold spillet med så meget hjerte. Efter pausen 

ændrede tingene sig ikke meget, Chelsea forcerede og køben-

havnerne hængte fortsat på. Med de kræfter, som efterhånden 

svækkedes og gjorde de offensive fremstød temmelig spagfær-

dige. Men stadig var der Steensgaard og en god stolpe. Samt 

en mastodontisk defensiv, omkring Pjotte og Mio i midten, hvor 

gamle Mio - som Deres Udsendte blandt flere andre havde af-

skrevet lidt i de sidste kampe - leverede noget nær sit FC-livs in-

dsats. Og så pludselig skete det, Niclas, Thorninger og Goldbæk 

får i fællesskab fightet sig til en bold langt oppe på Chelsea’s 

banehalvdel. Og Goldbæk var iskold, de kunne have plukket 

med terninger til en god maltwhisky fra hans hoved, for med et 

fladt skud fra kanten af feltet passerede han Ed de Gooy i Chel-

sea-målet. Det var mageløst, alt eksploderede. Jubel, jubel, jubel. 

For vi fortjente det, spillerne, fansene, for hele denne kæmpein-

dsats mod irriterende kontrollører og dyre Chelsea-stjerner. De 

sidste minutter henstår stadig for Deres Udsendte i en ekstatisk 

tåge. Man vendte sig rundt, hvor lang tid var der (der var intet 

ur på stadion!), folk råbte og skreg, og ingen fattede egentlig at 

det var sandt! Men det var det. Indtil fjerde minuts overtid, hvor 

Desailly fangede bolden i FC’s felt og behersket sendte udlig-

ningen ind. Via stolpen, som for tredje gang måtte holde for. 

Men denne gang ikke var os behjælpelig. Ak, ak, ak, man kunne 

græde! Hvor fanden fik den ellers udmærkede tyrkiske dommer 

al denne tid fra. Fire minutter!!!! Der var ingen nævneværdige 

spilstop i hele 2. halvleg, udover udskiftningerne. Det var for 

grumt, så ondt, for et eller andet sted var denne aften i London 

bare vores. Men som minutterne gik efter slutfløjtet og vi van-

drede fra stadion, så forstummede den umiddelbare skuffelse 

meget hurtigt. Reelt var der intet ufortjent ved Chelsea’s udlign-

ing, det var mere tidspunktet. Ligesom den gråd, som lå lige for 

da det skete, aldrig helt kunne elimere den usandsynlige glæde, 

den helt usandsynlige stolthed på hele FC Københavns vegne, 

som man også følte inderst inde. For drengene havde leveret 

en jætteindsats på banen, ligesom vi havde det på tribunerne. 

Ingen kunne tage det fra os, selvom det så blev de der 1-1. 
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vi hygger og maler flag 11 juli
der vil vÆre pØlser pÅ grillen fra kl. 12.00
find mere information pÅ u18´s facebook.

KOM og lav 

FLAG

Vi ses
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Brølet har været en tur til Norditalien og set et af landets 
største lokalopgør: Derby delle Madonnina i Milano.

Allerede aftenen før fornemmede man, at der var en stor kamp 
i vente. Tjenere og andet godtfolk spurgte straks, om man var i 
byen for at se fodbold, og de afslørede straks tilhørsforhold og 
begav sig ud i spådomme om udfaldet.

Ikke langt fra Milanos bymidte ligger et af byens vartegn, Cas-
tello Sforzesco. Citadellet er fra det 15. århundrede og da vi 
tidligere på dagen slentrede igennem, var vi fuldstændigt uvi-
dende om, at fæstningen skulle danne rammen om opgøret 
mellem byens to store klubber, Inter og AC Milan.

Kampen spilles på deres fælles stadion, Guiseppe Meazza, også 
kaldet San Siro. Det ligger et stykke fra centrum. En del kan til-
bagelægges med metro, men der er stadig små tyve minutters 
gåtur langs en væddeløbsbane. Allerede på den sidste met-
rostation vrimlede det med afrikanere, der prøvede at sælge 
tørklæder, men de blev hurtigt afløst af madvogne og boder 
med merchandise. 

Der var overraskende mange blandede grupper med både rød 
og sortstribede Milan-trøjer og Inters blå og sorte. Kærestepar 
med hver sit hold gik hånd i hånd. Ingen forbudt kærlighed her. 
Da det imponerende stadion tordnede frem, tog både mad- og 
tøjboder til. De omringede stadion og solgte alt fra lyserøde 
huer med begge klublogoer til hader-Juve-tørklæder. På mad-
siden var der et stort udvalg af sandwich og mærkelige burgere. 
På anbefaling snuppede vi et par salsicciaburgere, som var en 

fest for vores tømmermænd: Fedtede og salte.
Specielt Milan har udtryk ønske om at bygge et nyt stadion, 
mens Inter hellere vil renovere det. Forståeligt nok, selvom det 
egentlig er fint nok, så virker Guiseppe Meazza en smule skrabet 
og nedslidt, selvom det fik en pæn opgradering til VM i 1990. 
San Siro har tre niveauer, hvor det øverste mangler på den ene 
langside, så man har et flot syn udover byen. Begge holds fans 
står bag målene på andet niveau. De kunne høres og stemnin-
gen var i det hele taget fremragende. På resten af stadion var 
det blandet med en lille overvægt af Inter-sympatisører. Klien-
tellet var par, unge knægte og i særdeleshed ældre mænd, der 
skældte ud på dommeren.

Faktisk burde de være sure på klubledelserne. Gennem de se-
neste 30 år har stadion lagt græs til nogle af de største stjerner 
i fodboldens verden, hvor holdene sammen med Juventus har 
delt mesterskaberne mellem sig. Rossoneri, som Milan kaldes, 
kan prale af at have vundet pokalen med de store ører hele syv 
gange, mens Nerazzurri har løftet den tre gange. Begge klubber 
har hver 18 mesterskaber på samvittigheden. Til dagens opgør 
lå de henholdsvis nummer ni og 10, hvor en sejr ville bringe vin-
deren op på syvendepladsen. Det er nye tider for de to tradi-
tionsklubber.

Inden kampen havde begge hold en tifo i ærmet. Milans var 
et kæmpe banner, mens Inter havde lavet et, der lignede Cas-
tello Sforzesco, som fyldte hele det andet niveau. Folk blev 
genet væk fra det nederste niveau og pludselig løb hundrede 
vis af korsriddere ud af borgens port. De havde kæmpe flag i 
hænderne og iført den hvide udebanetrøje med det store røde 

Stormøde i skyggen 
Af Kristian Hertz
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kors, som holdet spillede i fra 2007-2010 og i dag er blevet kult.
På det øverste var der fyrværkeri og stort tekstbanner, der 
proklamerede Inters forsvar af byen. Milan afbrændte lidt pyro, 
mens Inter havde en del mere, da spillerne kom ind til anden 
halvleg. Der blev sunget hele kampen igennem fra begge ender, 
og ifølge den ældre herre foran mig, så var de ofte om mod-
standerens manglende menneskelighed.

Selve kampen blev en lidt trist affære. Milan skuffede med hen-
holdende og defensivt spil og Inter evnede ikke at komme til de 
store chancer. I anden halvleg trykkede hjemmeholdet dog på, 
men Milan holdt stand indtil et kvarter før tid, hvor Inter endelig 
fik scoret. Et kæmpe brøl kom og gamle mænd omfavnede hi-
nanden i lykke. Storskærmede og dommere proklamerede mål, 
men pludselig skiftede manden i det cyklamegrønne tøj men-
ing og frustrationen brød ud hos Inters tifosis bag målet. 
Brølet fra et mål fik vi, men der kom aldrig en scoring, der talte, 

og så sluttede det som det startede med 0-0. Serie A er ellers 
den mest målrige af de store ligaer i denne sæson.

Efter kampen var der igen pakket foran alle boderne og på vejen 
væk gik folk fra begge lejre side om side mod metroen. Så til 
trods for hadet under kampen, foregik det hele ret afslappet på 
vej hjem.

Aftenen sluttede med en godnatdrink i centrum og selvom det 
var en målløs affære mellem to midterhold, der vant til mere, så 
var Derby delle Madonnina en stor oplevelse.

Inter sluttede som nummer otte i Serie A, mens AC Milan måtte 
nøjes med tiendepladsen. Det betyder, at ingen af klubberne 
skal spille europæisk til næste år, hvilket ikke er sket før i min 
levetid. 
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Dagsorden
1. Valg af dirigent 

2. Årsberetning – bestyrelsens beretning v/formanden

3. Regnskab – gennemgang og godkendelse af regnskab for 2014 v/kassereren

4. Indkomne forslag 

5. Valg til bestyrelsen, samt valg af intern revisor og suppleanter
 
 - Formand for to år:  Lars Thor Jensen,  Modtager genvalg
       
 - Bestyrelsesmedlem for to år: Mikkel Faartoft   Modtager genvalg
 
 - Suppleant for et år:  Sascha Fokdahl    Modtager genvalg

 - Suppleant for et år  Ronni Jeppesen   Modtager genvalg

 - Valg af intern revisor for et år Mads Nielsen   Modtager genvalg
 
Desuden bestyrelsesmedlem
 - Næstformand:   Andreas Jensen   Ikke på valg         
 - Kasserer:   Peter Foskjær   Ikke på valg  
 - Bestyrelsesmedlem:   Casper Bellincampi   Ikke på valg

6. Eventuelt

7. Fremtidsplaner

Formand Lars Thor Jensen bød velkommen til generalforsamlingen.

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

Herefter konstaterede Benjamin Olsen at generalforsamlingen var lovlig indkaldt jf. vedtægterne eftersom indkaldelsen var påtrykt 
bagsiden af Brølet der udkom i november/december 2014. 
Dirigenten konstaterede at der ved dagens generalforsamling var:
 Fremmødte: 23
 Fuldmagter: 6
 Antal stemmer i alt: 29

2. Årsberetning – bestyrelsens beretning v/formanden
2014 var et forandringens år herinde i PARKEN. Efter en noget pointfattig 13/14-sæson, hvor vi takket være midtjyske gummiben 
trods alt sikrede os sølvet og CL-kvalifikation, blev store dele af spillertruppen udskiftet. I sommer måtte vi tage afsked med 13 
spillere og byde 10 nye ansigter velkommen. Et nyt hold skulle bygges op, og den slags tager tid. Den massive udskiftning har 
desværre kostet os mange point i den første del af Superligaen i denne sæson, men vi tvivler ikke på, at det på sigt er den bedste 
løsning.
 
Udskiftningen på holdet bevirkede ikke blot en vaklende sæsonstart i Superligaen, men også en noget svingende indsats i Europa. 
Efter på fornem vis at have slået ukrainske Dnipro ud i 3. kvalifikationsrunde til Champions League, ventede Bayer Leverkusen i de 
to play off-kampe. Her måtte vi desværre sande, at forskellen mellem den tyske og den danske top er stor, og vi måtte således tage 
til takke med en plads i Europa League-gruppespillet. Niende gruppespil i træk, hvilket trods alt er en helt formidabel præstation.

FCKFC generalforsamling
26. marts 2015
kl. 19.00
PARKEN
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- Frivillig på U18 afsnittet
I gruppespillet mødte vi som bekendt Helsinki, Torino og Club Brugge. Umiddelbart en overkommelig gruppe, som vi da også 
var gået videre fra, såfremt en fodboldkamp stoppede ved de 90 minutter. Tillægstid er dog en del af fodbolden, og i alle tre ude-
banekampe blev denne lig med ærgerlige og afgørende pointtab.   
 
På trods af en skuffende sidsteplads i gruppespillet, fik København endnu en gang vist sig frem på den europæiske fanscene. FCKFC 
arrangerede ture til både Brugge, Leverkusen og Helsinki, og til de to sidstnævnte diskede tifo-udvalget op med flotte tifoer. I den 
forbindelse vil vi gerne takke tifo-udvalget og dets hjælpere for det store stykke arbejde, de har udført i løbet af det forgangne år. 
Ikke kun til de Europæiske kampe, men så sandelig også til kampene i Superligaen og i pokalen. De har gang på gang stået bag 
tifoproduktioner af så høj kvalitet, at det har medført bred anerkendelse i såvel Danmark som i det store udland. Herudover skal lyde 
en kæmpe tak til alle, der har støttet tifoerne økonomisk.
 
Ud over FCKFC’s europæiske udebaneture, har vi arrangeret enkelte busture herhjemme i Superligaen. Dette har dog kun været til 
Odense-kampene samt turen til Slagelse sidste påske. Vi har således fastholdt den linje, vi skitserede ved både forrige og seneste 
generalforsamling, og denne stramme politik omkring udebaneture har vist sig at være økonomisk rigtig fornuft. Det er vores håb, 
at denne på sigt kan ændres, og at vi i fremtiden kan sende flere busser afsted, men de økonomiske forudsætninger (medlemstal, 
efterspørgsel og udsigten til CL eller mangel på samme) gør, at vi må fortsætte linjen for at bibeholde en fornuftig økonomi i fore-
ningen.
 
I forhold til økonomien er vores helt store udfordring det faldende medlemstal. Siden sidste år er medlemstallet faldet med om-
kring 1500. Små 500 nye medlemmer er kommet til, så samlet set har vi mistet 2000 medlemmer. En del af dette tal kan formentlig 
tilskrives den manglende CL-deltagelse i år 2014. Vi har i bestyrelsen fokus på denne udvikling. Gennem det seneste år, har vi 
prøvet at undersøge andre mulige årsager til det faldende medlemstal, da vi næppe blot kan tilskrive det manglende udebaneture 
i CL og det generelle medlemsfald i de danske fanklubber. Der tegner sig et tydeligt mønster – det ser ud til, at vi mister mange 
medlemmer grundet manglende automatisk fornyelse af medlemsskabet. Mange af dem, vi har snakket med, som i løbet af de 
senere år ikke har fået fornyet medlemsskabet, har forklaret, at de gerne vil være medlemmer af foreningen, men ikke lige fik betalt 
girokortet, da det dumpede ind ad brevsprækken.
 
Vi mener ikke, at man skal undervurdere betydningen af manglende automatisk kontingentbetaling. Derfor vil vi i 2015 arbejde på 
et nyt tilmeldingssystem med mulighed for samtidig tilmelding til abonnementservice.
 
Ud over dette vil vi i 2015 arbejde på at få stablet en lang række arrangementer for vores medlemmer på benene. Både FCKFC-
klassikerne såsom medlemsdag og juletræsfest, men også arrangementer i samarbejde med klubben. I sidste måned afholdt vi 
eksempelvis fastelavn i samarbejde med MegaStore – et vældigt vellykket arrangement.
 
Arrangementerne for De Unge Løver arrangeres af vores DUL-udvalg. Sidste sommer blev hele udvalget udskiftet, da det gamle 
udvalg ønskede at stoppe efter mange års solidt arbejde for foreningen. Endnu en gang skal der lyder en stor tak for deres kæmpe 
bidrag gennem tiden. Heldigvis fandt vi i god tid en ny gruppe til at varetage udvalgets opgaver, og vi vil ved denne lejlighed gerne 
udtrykke vores taknemmelighed for det nye udvalgs gåpåmod og hidtidige arbejdsindsats på DUL-fronten. Vi værdsætter virkelig 
jeres arbejde.
 
For et år siden fik vi stablet et U18-udvalg på benene. Dette udvalg står for at udvikle vores U18-afsnit på Nedre C, og gøre FCKFC 
mere attraktiv for teenagerne. Som ventet er det et stort og vanskeligt arbejde at opbygge en helt ny kultur for de unge teenagere 
og få fyldt afsnittet op, og vi vil derfor takke U18-udvalget for jeres store indsats. Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet med jer 
og forhåbentligt i løbet af det kommende år at kunne se yderligere resultater af jeres arbejde.
 
Ud over udskiftning i spillertruppen, DUL-udvalget og oprettelsen af U18-udvalget, har 2014 budt på tilkomsten af nye afsigter i 
foreningens udvalg. Kasper Almst er blevet indlemmet i Brølets redaktion, og kommer fremover til at have ansvaret for Brølet. Vi 
ser frem til dette samarbejde, og glæder os til at se, hvilket præg han vil sætte på vores elskede blad. Vi takker Kristian Hertz for 
hans tid som ansvarshavende redaktør, og er begejstrede for, at han sin sparsomme tid til trods fortsat ønsker at bidrage til bladet. 
Herudover skal det nævnes, at vores fotograf-stab er blevet udvidet, hvilket allerede har styrket os på billedefronten – til stor gavn 
for Brølet og ikke mindst vores sociale medier.

Siden sidste generalforsamling er der faldet endelig dom i retssagen mod Københavns Vestegns Politi i forhold til de uberettigede 
frihedsberøvelser efter derbyet i Brøndby i december 2013. I forvejen havde politiet erkendt, at frihedsberøvelserne var uberet-
tigede, og de tilbageholdte var allerede blevet tildelt 2500 kr. i erstatning. 365 fans krævede yderligere erstatning for politiets 
håndteringer af frihedsberøvelserne, og politiet blev dømt til betaling af yderligere 1500 kr. for “uforholdsmæssig forlængelse af 
frihedsberøvelsen”. Vi vil endnu en gang takke advokat Christian Dahlager for hans indsats i denne sag.

Slutteligt skal der lyde en kæmpe tak til vores to kære folk på kontoret. Randi og Katinka har begge gjort et flot stykke arbejde, og 
det er en fornøjelse for os i bestyrelsen at have to så dedikerede og arbejdsomme medarbejdere. Og så skal vi bestemt ikke glemme 
at takke alle vores øvrige frivillige og alle jer, der bakker op om foreningen.

3. Regnskab – gennemgang og godkendelse af regnskab for 2014 v/Ronni Jeppesen, da kassereren var fraværende.
Ronni Jeppesen kunne berette at regnskabet viste et overskud på 57.000,- Hvilket anses som tilfredsstillende. 
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Herefter blev regnskabet gennemgået, og Ronni Jeppesen fremhævede det dalende medlemstal plus manglende CL deltagelse 
som årsagen til de faldende indtægter. Dog har F. C. København i sæsonen 14/15 doneret 40 kr. pr. solgte sæsonkort til tifoproduk-
tion, dette betyder at vi pr. d.d. også har 147.000,- til gode hos klubben.
Ronni Jeppesen kunne også fortælle at foreningen på nuværende tidspunkt har en egenkapital på 1,3 mio. hvoraf knap 1,0 mio. 
er likvide. Igen i år er Tifoudvalget en af de helt tunge poster, men i 2015 skulle klubbens sæsonkortdonation gerne påvirke vores 
regnskabpositivt. I 2015 skal Fan Clubben desuden flytte til nye lokaler, og vi ved endnu ikke om huslejen vil falde eller stige.

Spørgsmål fra salen:
Spgs. 90.000,- til Betalingsservice, kan det virkelig passe?
Svar: Casper Bellincampi svarer: Ja, det koster desværre ca. 9,25,- at sende et girokort ud. Denne omkostning kan vi ikke komme 
udenom som det ser ud nu, men vi arbejder løbende på at finde bedre og billigere løsninger.

Spgs. Kunne man ikke bare sende opkrævningerne ud via E-boks?
Svar. Casper Bellincampi svarer: Nej desværre, det er et helt andet system.

Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt af salen.

Kassereren fremlagde budgettet for 2015, hvilket også blev godkendt af salen.
Der var ingen spørgsmål til budgettet.

4. Indkomne forslag:
Der var ingen indkomne forslag.

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

 - Formand for to år:  Lars Thor Jensen   Modtager genvalg
       
 - Bestyrelsesmedlem for to år: Mikkel Faartoft    Modtager genvalg
 
 - Suppleant for et år:  Sascha Fokdahl    Modtager genvalg

 - Suppleant for et år  Ronni Jeppesen    Modtager genvalg

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

- Formand Lars Thor Jensen blev valgt uden modkandidater.

- Bestyrelsesmedlem Mikkel Faartoft blev valgt uden modkandidater.

- Første suppleant Sascha Fokdahl havde egentlig meldt at hun ville genopstille, men grundet familieforøgelse valgte hun  
 ikke at genopstille alligevel.  Bestyrelsen pegede derfor på Christian Thomsen som ny anden suppleant. 
 Christian fortalte kort om at han er Nedre C mand, og er meget motiveret til Fan Club arbejdet. 
 Han blev valgt uden modkandidater.

- Da førstesuppleant Sascha Fokdahl valgte ikke at genopstille, rykkede Ronni Jeppesen fra andensuppleant op som  
 førstesuppleant. Han blev valgt uden modkandidater.

- Intern revisor Mads Nielsen blev valgt uden modkandidater

6. Evt.
Spgs. Er der mulighed for forlænget ophold på udlandsture, med en eller flere overnatninger?
Svar: Casper Bellincampi: Det kræver en vis tilslutning at arrangere forlænget ophold. Langt de fleste medlemmer ønsker de ko-
rte ture, for at spare på fridagene, og dem der ønsker de længere ture arrangerer som regel turene selv, da det er billigere. Vi vil 
selvfølgelig såfremt det er muligt at gøre til at fornuftig pris, og såfremt vi kan gøre det uden de store økonomiske risici, gerne se 
på det fremadrettet.

Spgs: Vi havde en uheldig oplevelse i forbindelse med transport fra byen til stadion på en udebanetur vi selv havde arrangeret. Er 
det muligt for Fan Clubben at arrangere bustransport fra banegården til stadion på udlandsturene, for os der rejser på egen hånd?
Svar: Katinka Riess og Casper Bellincampi: Vi har tidligere arrangeret bustransport i udlandet, hvor vi var klar over at der ville opstå 
problemer for folk med at nå videre til deres egne transportmidler. Det er ikke noget vi normalt gør os i, medmindre vi kan se at der 
er behov og tilslutning. På alle ture er man selvfølgelig velkommen til at kontakte Fan Clubbens repræsentanter hvis man render 
ind i problemer, så vil vi selvfølgelig gøre vores bedste for at hjælpe så godt vi kan.
Spgs: Er der nogen der gør noget i forhold til pyro-situationen?
Svar: Andreas Jensen, Casper Bellincampi og Katinka Riess: Der gøres allerede en stor indsats både fra klubbens og politiets side. 
Politiet medbringer blandt andet kamera, og såfremt de skyldige bliver taget, får de udstedt lange karantæner. Derudover snakkes 
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der meget om at intensivere visitationen ved indgang til stadion, dette støder dog på en del protester og klager fra folk som mener 
det er grænseoverskridende. Netop denne problematik har Danske Fodbold Fanklubber haft fokus på længe, og de ønsker at man 
indberetter visitationer der virker grænseoverskridende. Herefter fulgte en kort debat om oplevelser i forbindelse med visitationer 
i ind- og udland.

7. Fremtidsplaner
 Fremtidsplanerne kan kort opsummeres således:
 -Fortsat fokus på børn og unge, i særdeleshed U18 (medlemmer mellem 13-18).

 -Forhandlinger om nye lokaler, samt evt. mulighed for at skabe et Fan House for Fan Clubbens medlemmer.

 -Videreudvikling af www.fckfc.dk.Bestyrelsen takkede til sidst Katinka og Randi for deres arbejde på kontoret, samt  
 Sascha for det arbejde hun har lagt i bestyrelsen.

Velkommen til Christian.

Dirigenten Benjamin Olsen lukkede generalforsamlingen omkring kl. 20.00 og takkede for god ro og orden.

Husk at give os besked
Vi får enormt meget returpost, og alt for ofte skyldes det at vi 
ikke længere har den rigtige adresse.

Det kan godt ske, at du modtager post fra os efter du er flyttet, 
selvom du ikke her meldt en adresseændring til os, men dette 
skyldes en midlertidig omdirigering af din post. Når denne 
ophører, så kommer din post retur til os.

Derfor er det vigtigt, du husker at informere os, hvis du flytter 
eller ændrer kontaktoplysninger.

Når vi får posten retur, gennemgår vi nemlig adressen og prøver 
at komme i kontakt med hvert enkelt medlem, men hvis vi ikke 
har de korrekte kontaktoplysninger, så ender sporet blindt og i 
sidste ende kan det betyde at man bliver meldt ud.

Du kan, døgnet rundt, ændre adresse eller kontaktoplysninger 
via en formular der kan findes på vores hjemmeside. Oplever du 
problemer, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Tak!

/Randi og Katinka

Fra kontoret
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FCKFC 
              DIG! 

Er du en vinder?
Vi har trukket 15 heldige medlemmer

Vinder af 1 stk. guldkort
Medlem nr: 

877

Vindere af 1 stk. FCK-trøje
Medlems nr: Medlems nr: 

47504
1704

Vindere af 1 udebanetur* for 2. pers
Medlems nr:

22512
524
68176817
23

Vindere af FCK-merchandise pakke
Medlems nr:

46475
10494
1551
70007000
600
8465
988
48215

‘gælder til en af FCKFCs udebaneture i Danmark i efteråret 2015

Kontakt os på info@fckfc.dk hvis du er en vinder!



FCKFC U18
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I løber af foråret er der sket rigtig meget i U18. Der 
er kommet masser af ny energi - både til de frivillige, 
men også til selve afsnittet.
Vi har fundet banneransvarlige, lånt flag fra sek-
tionen, og der er sågar kommet capo på afsnittet. 

Til kampen mod Hobro d. 7 juni, var der en fantastisk 
fest på afsnittet, med konkurrencer, sang og hygge.

De unge U18 mennesker har bestemt ikke ligget på 
den lade side. Straks efter sæsonafslutningen, stod 
de klar til at producere deres egne flag til afsnittet. Vi 
åbnede straks dørene for dem og hjalp dem med at 
få lavet flotte nye flag til den nye sæson.
Det blev en rigtig hyggelig dag, hvor der blev malet, 
grillet og nye venskaber opstod.

Alt i alt var den første rigtige U18 flagdag en bragen-
de succes, og derfor vil vi gerne invitere alle der har 
lyst til endnu en flagdag. D. 11/7. Vi starter kl. 12.00 
med at smide pølser på grillen og spise sammen og 
herefter syr, maler og hygger vi sammen.
Du behøver hverken at have udtænkt vilde idéer eller 
være super maler for at deltage - der er plads til alle. 

Det har været helt fantastisk at se afsnittet blomstre, 
og vi håber at U18-afsnittet vokser sig endnu større 
i den kommende sæson. Vi har i hvert fald masser af 
planer for fremtidens U18 og vi håber at vi sammen 
kan få skabt det U18 som vi altid har drømt om.
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Kaspers store dag

36 Brølet nr. 75  - Sommer 2015 

Søndag d. 3. maj er formentlig en dag Kasper Jensen på 9 år 
sent vil glemme. Det var nemlig dagen, hvor han fik en stor 
drøm opfyldt. Kasper var blevet udtrukket til at være kamp-
maskot til hjemmekampen i Parken mod Esbjerg FB.

En af FCKFC’s frivillige, Susanne Rasmussen, stod klar foran A-
tribunen for at tage i mod Kasper og hans forældre tre kvarter 
før kampstart. Herefter gik turen ned under tribunen i et om-
klædningsrum, hvor Kasper fik udleveret sit spillersæt af Su-
sanne. På ryggen var der påtrykt nr. 10 og Jørgensen, hvilket 
Kasper ikke var utilfreds med. Hans humør steg yderligere, da 
Susanne fortalte, at Kasper måtte beholde spillersættet når da-
gen var omme. 

Nu lignede Kasper en rigtig FCK spiller og var klar til at entrere 
Parkens græs. Der var nu ca. en halv time til kampstart, og Kasper 
fik lov til at sidde på FCK’s udskiftningsbænk med de store bløde 
sæder. Her fik han taget et par billeder af den stolte mor.

Herefter gik turen op til kommentatorboksen, hvor Kasper hilste 
på Parkens faste kommentator, Thomas, som altid får en kort 
snak med maskotten, så han er klar til at præsentere maskotten 
i højtalerne for hele Parkens publikum. Thomas spurgte blandt 
andet Kasper hvad han troede kampen ville blive, og uden at 
tøve sagde Kasper ”2-1 til FCK!”.

Tilbage på sidelinjen var opvarmningen i fuld gang. Per Wind 
kom hen og hilste på Kasper og spurgte, hvem der var hans 
yndlingsspiller. Kasper svarede Delaney, og Per Wind, der altid 
er mand for en kæk kommentar, svarede prompte: ”Det kan jeg 
godt forstå, han har også lækkert hår, ligesom mig!”

Ude på bænken sad skadede Youssef Toutouh og snakkede med 
et par journalister, men han tog sig alligevel tid til at hilse på 
Kasper, som også fik lov at få et billede sammen med midtbane-
spilleren.

Kaspers store dag
Maskot til hjemmekamp i Parken
Af Peter Foskjær



Medlemsoversigt
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Kaspers store dag

Nu var der ikke lang tid til kampstart, og Susanne gav Kasper 
de sidste instruktioner ved spillertunnellen, så Kasper ikke var i 
tvivl om noget omkring indløbet.

Inde i spillertunnellen ventede Kasper, og endelig kom kaptajn 
Thomas Delaney og resten af truppen. 

Pludselig var det nu, FCK’s intromelodi bragede ud af Parkens 
højtalere, og dommerne, Kasper og de to hold gik på banen 
til klapsalver og slagsange fra de fremmødte FCK-fans på trib-
unerne.

På banen hilste Kasper på dommertrioen og fik lov at kaste 
mønten, hvilket han gjorde perfekt. FCK vandt kampen 2-1. 
Præcis som Kasper havde forudsagt!
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Vores seje maskotter 

i foråret 
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Stadionturen

Som DUL-medlem kan man holde sin fødselsdag i Parken, og vi 
fik lov til at ffølge Gustav, da ham og hans venner holdt fødsels-
dag inden hjemmekampen mod FC Vestsjælland.

Ved hjemmekampene i Parken er der mulighed for DUL’s 
medlemmer, at holde sin fødselsdag på Familietribunen i ægte 
FCK-stil. Dette ville Gustav og hans to venner gerne prøve, så 
deres forældre bookede en DUL Fødselsdag på Familietribunen.

Fødselsdagsselskabet ankom til Familietribunen ca. to timer før 
kampstart på Superliga-kampen mod FC Vestsjælland. Her blev 
de hentet af en DUL-frivillig, vist op til et festligt pyntet bord og 
forklaret, hvordan arrangementet ville forløbe.

Inden kampen var der masser af tid til at lege, spise fødselsdag-
skage, drikke sodavand, åbne fødselsdagsgaver og spille bord-
fodbold. Gustav og vennerne fik også mulighed for at hilse på, 
få autografer og taget billeder med Løven Leo, og sidst men ikke 
mindst at møde Johan Wiland og Kris Stadsgaard, hvor de fik 
autografer og hvor det kun var fødselsdagsselskabet der fik lov 
til at tage billeder med de to spillere.

Gustav var efterfølgende meget glad for at holde sin fødselsdag 
i Parken, fortæller Gustavs mor Camilla.
”Det var et super fedt arrangement og ungerne elskede det! 

Selv de drenge, der ikke var fodboldinteresseret synes at det var 
en fed oplevelse. Mødet med et par af spillerne var det største, 
og Gustav var en mega glad dreng og meget stolt over at få ta-
get billeder med dem og autografer på sin nye FCK-trøje, som 
vi havde givet ham. Vi havde også købt halstørklæder til alle 
børnene, så der var god stemning på vores reserverede pladser 
på tribunen under kampen, hvor de viftede rundt med dem. Det 
kan helt klart anbefales og vi har allerede talt om at komme igen 
næste år.”

For DUL-frivillig, Pia Holtehus Larsen, er det en stor fornøjelse at 
byde en masse unge løver til fødselsdag.
“Det er meget givende at være DUL-frivillig, da man er med til 
at give børnene en god oplevelse, de aldrig vil glemme. Denne 
kamp var den første hjemmekamp i foråret, og der var derfor 
kommet nyt græstæppe på. Jeg var selv frivillig for DUL den dag 
på Familietribunen, og var overvældet af synet og duften af det 
nye græs. Begejstringen i børnenes øjne og ”wauw”et fra deres 
mund, da de kiggede ud på Familietribunen og et  tomt stadion 
var eminent. Jeg blev også for første gang vidne til, hvordan 
forældrene også liiige skulle have en selfie med Leo. Forældrene 
var generelt utroligt positive over arrangementet, og især fordi 
at alt var klar da de kom, og for at citere Gustav’s mor Camilla: 
”Skal vi ikke rydde op efter dem?”. Book din fødselsdag på Fam-
ilietribunen på FCKFC.dk.

Fødselsdag på 
Familietribunen 
Af Sascha Lydik
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De Unge Løver

Fakta:
Book din fødselsdag på Familietribunen på FCKFC.dk.

• Pris fødselsdagsbarn: 500 DKK 

• Gave til ekstra fødselsdagsbarn: 60 DKK

• Pr. deltagende barn: 60 DKK

• Pr. deltagende voksen (første 2): 100 DKK

• Pr. deltagende voksen (efter 2): 200 DKK

Det får man:
• Fødselsdagsgave til fødselaren(e)

• Fodboldkage

• 1 sodavand til hvert barn

• 1 sodavand/kaffe/vand til hver voksen

• Flot oppyntet fødselsdagsbord

• Besøg af Løven Leo

• Foran køen til at få autografer af FCK-spillere på   
 Familietribunen

• Tilladelse til at få taget billede med FCK-spillere

• Adgang til alle aktiviteter på Familietribunen   
 (bordfodbold, spil osv)

• Entré til kampen

• Reserverede pladser på tribunen

• Popcorn- og sodavandsbillet til hver deltager   
 under kampen

Fødselsdag på Familietribunen

Vind en 
børnefødselsdag - 

Hold øje med 
fanklubbens 

Facebook
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