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Alle stjerner starter et sted…

CARLSBERG SPORT STØTTER
STORE OG SMÅ TALENTER

Gå ind på Carlsbergsport.dk og se
hvordan du og din sportsklub

kan blive sponsoreret



Den hvide trøje forpligter!
Tilbage i 1997, da jeg var en ung knægt, kunne jeg for første gang trække den hvide FCK-trøje over hovedet. Min far havde meldt 
mig ind i fanklubben og havde samtidig købt den nye Hummel spillertrøje til mig. Der var en sort og blå stribe på ærmerne, der stod 
Kinnarps på maven og et femtal og Højer på ryggen. Jeg husker stadig den dag tydeligt, for det var starten på en kærlighedsaffære 
til et stykke tøj, som jeg ikke har oplevet siden. 
Den trøje er blevet symbolet på, hvordan mit tilhørsforhold til F.C. København voksede i de år og trøjen bringer altid et smil på mine 
læber, når jeg hiver den frem af skuffen. For mig er det den smukkeste af alle trøjer vi har haft. Ikke kun på grund af designet, men i 
lige så høj grad på grund af historien bag.  

Jeg ved, at jeg ikke er den eneste københavner, der er ekstra glad for lige præcis den trøje, og jeg er sikker på, at mange andre FCK-
fans har lignende historier, at fortælle om deres yndlingstrøje. Det kan være, at de har haft den på til en helt speciel kamp, måske er 
det en gave fra en helt speciel person, eller også er det fordi, den simpelthen er den flotteste rent designmæssigt. I dette nummer 
har vi samlet alle vores hjemmebanetrøjer gennem tiden, og du kan blandt andet læse, hvad der gør spillertrøjen speciel for nogle 
af dine medfans. 

Retter vi blikket mod spillet på banen, så kan vi konstatere, at vi, efter to sæsoner, hvor vi har smidt mesterskabet inden skolernes 
sommerferie er slut, heldigvis begynder at ligne os selv igen rent resultatmæssigt i dette efterår. Og så alligevel ikke. Vi fik en god 
start pointmæssigt i Superligaen og ligger i skrivende stund helt lige med Midtjylland, så det ser fornuftigt ud. 

Til gengæld blev det ikke til meget europæisk fodbold i år, da vi røg ud allerede inden gruppespillet, og det ligner os bestemt ikke. 
I modsætning til spillerne på banen, så har vi fans holdt et flot europæisk niveau og har været talstærkt til stede på de to ture, det 
kunne blive til i år. 

Hvordan det gik, kan du også læse på de følgende sider, hvor du også kan møde en mand, der har taget sin del af de europæiske 
eventyr på tribunerne, hvordan der fra politisk hold bliver arbejdet med at sikre rettigheder for fodboldfans og så kan du møde en af 
vores spillere, der selv er rejst udenlands for fodboldens skyld. Vi har sat vores iltre færing, Brandur Hendriksson, i stævne på 10’eren 
til en snak hans tur fra Færøerne til Frederiksberg.

Velkommen til og rigtig god læselyst. 

Kasper Lydik Almst 

Leder
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Bestyrelsen har ordet

Forventningerne til indeværende sæson har været store. Mar-
kante forstærkninger er kommet til klubben med det formål at 
hente mesterskabspokalen tilbage til København. Desværre har 
vi endnu en gang halset efter et midtjysk hold fra Herning/Ikast, 
men der har dog været tegning i spillet på banen, der viser, at 
holdet er på rettet vej. 

Indtil vi kender udfaldet af mesterskabskampen vil sæsonen 
først og fremmest være kendetegnet ved, at klubben for første 
gang i 10 år ikke lykkedes at kvalificere sig til et europæisk 
gruppespil. Det blev til to hurtige besøg til Newtown i Wales 
og Jablonec i Tjekkiet, inden årets europæiske ”eventyr” fik en 
grufuld afslutning. Hvis man skal tage noget positivt ud af de 
ture, så var det, at vi fik sendt en bus afsted til det nordlige Tjek-
kiet og fik transporteret FCK fans til Wales fra London, hvilket 
vi selvfølgelig er rigtig glade for. Nu kan vi så til gengæld se 
frem til eksotiske steder som Monjasa Park eller hvad pokaltur-
neringen nu kan bringe af ”spændende” modstandere. Det er 
dog ligeledes glædeligt at se, at folk er begyndt igen at tage 
med på vores udebaneture. Vi håber selvfølgelig, tilgangen er 
vedvarende, så vi måske kan begynde at udbyde flere ture, og 
dermed få flere københavnere på tribunerne rundt om i landet.

På boligsiden er det endnu ikke lykkedes os at finde nogle 
egnede lokaler til et eventuelt fanhus, men til gengæld lader 

det til, at kontoret kan blive boende i de nuværende lokaler 
ved PARKEN. Sagen er i skrivende stund ikke afklaret, men vi 
håber meget på, at det er en realitet, når vi træder ind i 2016. 
Vi fortsætter dog vores vores søgen efter nogle egnede lokaler 
til et fanhus, da vi føler, det vil være en vigtig brik i forhold til 
FCKFC’s fremtid og for det københavnske fanmiljø generelt.

Sidst, men ikke mindst, har foreningen igen været med på side-
linjen i forbindelse med ankesagen mod Københavns Vestegns 
Politi. Som de fleste nok husker, fik mere end 350 fans af F.C. 
København medhold i Københavns Byret omkring de forhøjede 
erstatninger. 23 fans af F.C. København valgte at anke sagen, da 
de mente, at Københavns Vestegns Politi havde overtrådt dele 
af den Europæiske Menneskerettighedskonvention omhan-
dlende nedværdigende behandling. Du kan læse mere om af-
gørelsen og selve retssagen i dette blad.

Til sidst, skal der lyde et stort tak til alle frivillige, kontoret og 
dem, der støtter op om fanklubben. Hvis I ikke allerede gør det, 
så husk at følge FCKFC på Instagram og på Facebook, hvor der 
løbende vil komme opdateringer, konkurrencer og andet sjovt 
fra fanklubben.

Bestyrelsen har ordet
Af Lars Thor
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Brølet mødte en torsdag formiddag vores færøske terrier, 
Brandur Hendriksson på 10’eren, til en snak om fodbold, om 
at komme til København som helt ung, hans fremtidsdrømme 
og hvad der pludselig skete med hans efternavn.

Hvor gammel var du, da du begyndte at spille fodbold?
Jeg var seks år, da jeg begyndte at spille organiseret fodbold. 
Før det spillede jeg hjemme i gården og sådan. Min familie siger 
i hvert fald, at jeg altid har spillet med en bold. Der hvor jeg er 
vokset op på Færøerne, der var der kun en meget lille bane, hvor 
vi løb og sparkede på de to mål der var. Og så tog vi bussen i 10-
15 min til vores klub, hvor vi trænede. Jeg spillede i B71 til jeg 
var 15. Jeg spillede offensiv midtbane igennem min ungdom.

Hvornår og hvordan kom kontakten til FC København?
Vi havde sådan nogle træningssamlinger, hvor de bedste fra 
Færøerne, de mødtes og trænede sammen en gang om ugen 
i Thorshavn, på tværs af klubber. Der var der så én der fik øje 
på mig og som havde kontakt til FCK, og jeg kom så herned til 
prøvetræning en uge eller to. Jeg boede inde i den gamle lej-
lighed, hvor fysserne i dag har deres fysrum. Der boede jeg så, 
hvor jeg trænede med U17 og U19. Og så en måned efter, der 
fik jeg tilbudt at komme på en to-årig kontrakt. Så jeg var 15, da 
jeg flyttede til København og startede på School of Excellence.

Hvordan var din første tid hernede?
Den var lidt blandet, men heldigvis så flyttede min mor med. 
Jeg kom først på en skole i Ryparken, hvor jeg ikke havde det så 
godt og så i Hvidovre, hvor jeg heller ikke havde det særlig godt. 
Jeg fik ikke mit spillercertifikat før en måned efter, fordi jeg ikke 
var blevet 16. Derefter blev jeg blev skadet, så det var en meget 
blandet tid. Alligevel så tog alle i klubben godt i mod mig, så jeg 
faldt hurtigt til og så kørte det bare.

Hvilken betydning har School of Excellence og FCK haft for din 
udvikling?
Det er jo klart, at jeg har udviklet mig utroligt meget FCK og på 
School of Excellence. De er jo de bedste spillere i København, ja 
i Danmark vel på U19 og U17, så det er klart, at når man træner 
med dem hver dag, så udvikler man sig. Og når vi spiller i en 
4-4-2, som de unge bliver lært op i, så er det meget taktisk, og vi 
lærer, at det er en del af FCK’s DNA, ligesom det defensive osv. 
Men det er klart, at det har gjort utroligt meget for mig, og jeg 
har lært en masse. Helt ned igennem rækkerne mærker man det 
pres, der er i FCK, for det handler jo om at vinde. Hvis ikke man 
vinder, så er man ikke tilfreds. Det gælder også for de yngre, for 
selvom der også er stor fokus på udviklingen, skal vi jo vinde 
noget.

Hvordan har du det så med det pres som er i FCK fra fans, pres-
sen osv.?
Jamen, jeg kan godt lide det. Det er jo os selv der har skabt det 
her pres og de høje forventninger, så jeg kan godt lide det, og 
syntes det er godt.

Kan du huske din debut på førsteholdet?
Ja, det var jo mod Roskilde i pokalen. Øhh, i Superligaen, det 
kan jeg sgu ikke huske. Det er sgu skidt.

Sidst vi var i Champions League, der spillede du Youth League 
med U19. Hvordan var det?
Det har hjulpet mig utroligt meget og er nok også en af de 
største grunde til, at jeg er her på førsteholdet i dag. Det at få 
lov til at spile de kampe, hvor vi kom op i et andet tempo, samt 
at vi kom videre fra gruppen, det var utrolig fedt. Vi lærte også 
alle sammen en hel masse af det, og det var noget helt andet, 
end blot at spille i U19-ligaen. Også som helt ung at mærke den 
stemning som var til disse kampe, det var helt vildt.



          Brugge away
Hvordan har det været for dig, i så ung en alder, at være fast 
mand på det færøske landshold?
Ja, nu hvor jeg ikke spiller så meget her i klubben, så har det 
været fedt at få de kampe på det niveau og i det tempo, der er 
i internationale kampe. Så det er rigtig dejligt, at jeg har mu-
lighed for lige at få de kampe i benene også. Og efter vi har slået 
Grækenland, så har der været udsolgt til to kampe nu, så folk 
forventer noget nu. Så det pres, jeg oplever i FCK, har jeg kunne 
bruge i de kampe på landsholdet også. Her forventes det jo at vi 
vinder hver gang, hvilket det nok ikke gøres endnu på Færøerne.

Hvad er din største oplevelse som fodboldspiller?
Uhh, der er jo et par stykker efterhånden. Mit mål i pokalfinalen, 
sejren hjemme over Grækenland, ude mod Grækenland og da vi 
gik videre i Youth League. Jeg syntes det er svært at tage én, da 
det alle er store oplevelser for mig.

Hvem var din yndlingsspiller da du var barn?
Det må nok være Poul Scholes, eller David Bechham. Én af de to.

Har du et forbillede/favoritspiller i dag?
Altså jeg ser jo selvfølgelig de bedste spillere, som Ronaldo og 
Messi og dem dér. Men en Iniesta, han er en fantastisk spiller, 
så jeg prøver da at se, hvad jeg kan lære, når jeg ser ham spille.

Hvilken position vil du helst spille på banen?
Altså mine forcer, de er i det offensive. I en 4-4-2, der er de to 
centrale sådan lidt mere kontrollerende, så der vil jeg nok helst 
spille den offensive midt, lige bag ved angriberne. Jeg kan dog 
også bruges centralt og på venstre syntes jeg.

Hvilke styrker har du som spiller?
Mine styrker er på bolden og så mine tekniske færdigheder og 
mit skud. Jeg bruger meget tid på at træne dødbolde. Næsten 
hver dag, der står jeg og sparker lidt. Så tager jeg en 10-15 bolde 
efter træningen med fuld koncentration. Så det bliver til en del 
tid.

Peter Wettergren er kommet til. Hvilken betydning har han for 
den daglige træning?
Peter han er utrolig dygtig og han tilfører noget nyt. Han er 
kommet med en masse engagement og er utrolig dygtig til at få 
kvalitet og intensitet i træningen, ligesom han er kommet med 
nye øvelser. Han har sit syn på, hvordan tingene skal gøres, så 
han er en dygtig træner.

Har Peter en mere offensiv tilgang til spillet end Ståle har?
Øhh, det ved jeg sgu ikke. Det tror jeg måske han har, men al-
ligevel, så handler det også for ham om at holde nullet. Men jo, 
han tager sig også af det offensive i træningen, så måske jo.

Hvilke fritidsinteresser har du, når du ikke spiller fodbold?
Jeg kan godt lide at spille golf, som jeg spiller, når jeg har tid om 
sommeren. Ellers er jeg meget sammen med min kæreste og 
mine venner. Jeg læser også bøger, hvor det sidste jeg har læst 
er en krimi. Så spiller jeg også guitar. Jeg kommer fra en rimelig 
musikalsk familie.

Byen København, betyder den noget for dig og i så fald hvad?
Helt klart! Jeg har haft det utroligt godt her i byen i næsten fem 
år. Det har udviklet mig som person og været med til at gøre 
mig til den jeg er, både som person, med fodbold og skole, ven-
ner og ja, alt. Så den betyder rigtig meget, og det er jo en fantas-
tisk by på alle måder. Og så er Parken jo et skønt sted, som også 
betyder meget for mig.

Hvor ser du dig selv om 5 år?
Så ser jeg mig som fast mand i FCK. Og hvis ikke det bliver i 
København, så spiller jeg fast og er en profil i den klub, hvor jeg 
spiller. Først og fremmest vil jeg gerne bide mig fast her, men nu 
må vi jo se om det lykkes. Jeg har to år tilbage af min kontrakt 
her, så jeg vil kæmpe for min plads så længe det er muligt.

Hvis ikke du spillede fodbold, hvad kunne du så forestille dig, at 
du havde lavet?
Da jeg var yngre, der ville jeg gerne være læge, eller fysiotera-
peut, altså hvis ikke det blev fodbold. Hvis jeg ikke blev god nok 
til dét, så tror jeg, at jeg havde taget en uddannelse, hvor jeg 
kunne hjælpe folk på én eller anden måde. Lige nu, der har jeg 
færdiggjort min HF.

Brandur, til sidst skal vi lige høre dig om dit efternavn. Olsen 
blev til Hendriksson. Var det dit ønske eller var det klubbens?
Det var mit. Mest på grund af, at min far hedder Hendrik og det 
betyder jo søn af Hendrik, så måske for at gøre ham lidt stolt. Jeg 
syntes også det er pænere på trøjen og så er det mere færøsk.
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Starten på denne sæsons europæiske eventyr startede med et 
opgør mod upåagtede Newtown fra Wales. Vi kunne have truk-
ket en tur til det solrige og varme Malta, men fodboldguderne 
ville det anderledes, og i stedet blev det til vild natur, gamle 
borge og får i det sydvestlige Storbritannien. Hvor de fleste 
københavnere havde valgt at tage turen til Wales, med overnat-
ning i London, var vi to, der havde mod på lidt mere eksotisk 
sightseeing end Big Ben og London Bridge, og derfor planlagt 
at tilbringe et par dage i det walisiske.  

Turen dertil var i sig selv ganske enkel; fly til London, tog fra Lon-
don til Welshpool og derfra med taxa til destinationen Berriew. 
Inden vi begav os om bord på flyet, kunne vi i avisen læse om 
tre walisiske slægtninge, der netop var blevet dømt for at drive 
fåre-bordel. Så meget for at undgå fordomme om Wales.

Små otte timer senere kunne taxaen gøre stop ved vores 
endestation, Talbot Hotel, i det føromtalte Berriew.  Om ”Hotel” 

var ironisk ment, fandt vi aldrig ud af, men der var nok nærmere 
tale om en kro med dertilhørende gæsteværelser, ni styk, med 
et ældre walisisk ægtepar som de eneste andre gæster. Den 
Wales-kyndige læser vil selvfølgelig spørge, hvorfor vi valgte at 
bo i en landsby 16 km fra Newtown, men dette var det eneste af 
de to hoteller i ”nærheden”, som ikke var fuldt booket.
 
Efter den obligatoriske øl i baren, var det tid til at se på byen og 
dens udvalg af seværdigheder, hvilket i Berriews tilfælde var no-
gle huse, en bowlingklub, ét supermarket, samt en opslagstavle, 
hvor byens små 300 indbyggere kunne læse om, hvad der skete 
i byen. Den store nyhed var, at lokalforeningen havde samlet 
ind og købt en defibrillator, som der ville være demonstration 
af på ”the football fields” snarest. Men vi gik på sightseeing og 
15 minutter senere stod vi tilbage i baren, og blev budt velkom-
men tilbage af en storsmilende værtinde, der muntert spurgte 
”om vi havde fået set det hele?” Dertil var der kun at svare ’ja’!

Turen går til Wales.
Af Jesper Jensen
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Næste dag stod på en tur til Welshpool, der med sine 6000 ind-
byggere var den lokale storby. I Welshpool blev der frekventeret 
et par lokale vandingshuller og Powis Castle blev besigtiget. 
Herefter gik turen videre til Newtown for at se stadion forud for 
kampen. Efter at have set stadion an, ville vi se om det var muligt 
at købe lidt lokal merchandise, men der var ikke umiddelbart 
nogen MegaStore i sigte. Dog fandt vi en åben dør indtil et kon-
tor, hvor vi mødte to aldrende frivillige, der kunne fortælle, at 
den merchandise-ansvarlige, Craig, først havde fri fra arbejde 
kl.17, og at alt merchandise lå i hans bil. Så vi måtte nok vente til 
omkring kl. 18, før vi kunne se udvalget. Vi besluttede os for at 
slå tiden ihjel på en lokal beværtning.

Efter at have fået skænket øl af en kvinde, der vidste sig at være 
søster til en af Newtown-spillerne, vendte vi næserne mod sta-
dion, blot for at konstatere, at UEFA havde lukket stadion helt 
ned, formentlig fordi det ikke er godt for fodbolden, at fans 
køber souvenirs. Vi fik dog fat i et par vagter, der kunne finde 
Craig for os. Han beklagede UEFA’s tilgang og regler, men kunne 
til gengæld fortælle, at der ville komme sælgere ved vores afs-
nit til kampen. Inden vi forlader Craig, forhører vi os om det vil 
være ”underligt”, hvis vi tager på pub i byen efter morgenda-
gens kamp, hvortil vi får at vide, at da det er torsdag, lukker alt 
tidligt, men at vi skulle komme til fest –i anledning af, at det 
er klubbens største kamp nogensinde –  i klubhuset, hvilket vi 
selvfølgelig takkede ja til. Efter en times fodboldsnak, går vi til-
bage mod centrum og får set de sidste pubs.

Kampdag! Vi mødes med i Newtown med de andre FCK fans, der 
er lidt ”trætte” efter en lang bustur fra London. Der bliver hygget 
med de lokale, inden turen går mod stadion. Selve kampen er 
der ingen grund til at gennemgå, andet end blot at konstatere, 
at tiden blev brugt ligeligt på at støtte spillerne og underholde 
det lokale publikum og vagtkorps, der efter kampen gav kram 
som tak for at få tifo-paraplyerne i gave.

Da folk langsomt var kommet på bussen tilbage til London, 
gjorde vi vores entre i klubhuset. Her kunne vi høre en feststemt 
direktør holde en fin takketale til alle i og omkring klubben oven 
på deres største europæiske eventyr nogensinde. Udover at få 
serveret pints i rigelige mængder, bliver tiden brugt på at tale 
med alt lige fra fans til manageren, til spillere og spilleres foræl-
dre. Alle er de utroligt stolte over spillernes indsats, men erk-
endte også, at FC formentlig kunne være gået et gear eller to 
op, og man fornemmede generelt stor respekt omkring Køben-
havn. Det havde været stort at møde os. Som en fan forklarede 
det, så svarede vores møder med Barcelona og Real Madrid nok 
meget godt med deres oplevelse af at møde os, og en spiller 
beskrev Parkens publikums klapsalver som ”den vildeste per-
sonlige fodboldoplevelse nogensinde”. Et par timer senere er 
det på tide at komme tilbage til hotellet, da vi har lang hjemre-
jse foran os. Vi vidste på forhånd, at det kunne blive problema-
tisk at fange én af de fem taxaer, der kørte i Newtown, en risiko 
vi dog indtil nu havde været villige til at løbe. I virkeligheden 
bliver vi nok reddet, da vi med største selvfølgelighed bliver til-
budt et lift hjem af klubbens vice chairman, Phil, hvis kone Ner-
ys dog måtte tage rattet, da Phil havde taget hul på fustagen i 
forbindelse med tidligere nævnte takketale. På vejen hjem roser 
Phil i høje vendinger FCK’s ledelse og den behandling de havde 
fået i København.

Vi bliver sat af ved kroen, og takkede mange gange for turen, 
men kunne midt i vores eufori over dagens oplevelser konsta-
tere, at døren indtil rummet, hvor vores nøgle befinder sig er 
låst. Og at kroen er ubemandet efter midnat. En stige fundet 

bag det lokale kunstmuseum og et åbent vindue bliver vores 
redning, og det lykkes os at få åbnet døren indefra, så vi kan af-
slutte aftenen og turen med en sidste øl nede ved den lokale å. 
En udsigt som vi nåede at blive godt bekendte med, da det var 
det eneste sted vi havde mobilsignal.   

Fredag er det tid til at tage hjem, og efter en togtur til Man-
chester via Shrewsbury kan vi sætte os om bord i flyet hjem til 
København. Ud over en sejr på 3-1 var en af de ting, man kunne 
tage med fra turen, oplevelsen af, hvor meget den her kamp 
betød for Newtown AFC og ikke mindst hele byen. Det var for-
friskende at opleve, hvordan en for os lille kamp, kunne betyde 
så meget for dem.
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Venner og fjender

Venner
1. F.C. Københavns Fanradio
Fans af F.C. København har endelig fået en fanradio igen, og det 

er virkelig værdsat! Fanradioen udsender to podcast om ugen, 

hvor de vender aktuelle emner, har lavet et halvanden times 

langt interview med Ståle og de lukkede transfervinduet i med 

en maratonudsendelse på fire timer. 

Herfra skal der lyde en stor tak til drengene bag – klap jer selv 

på skulderen!

2. Harald Nielsen
I efteråret mistede dansk fodbold og F.C. København en af mest 

betydningsfulde personer, da Guld Harald gik bort. Harald 

Nielsen var om nogen manden bag F.C. Københavns fødsel, og 

sad helt frem til 2006 i bestyrelsen. Først som formand og siden 

som menigt medlem. 

Hvil i fred, Harald. Vi er dig evigt taknemmelig. 

3. Christian Dahlager
Advokat Christian Dalager har gjort et kæmpe stykke arbejde 

for F.C. Københavns fans i sagen mellem mellem Københavns 

Vestegns Politi og de 359 fans af F.C. København, der blev ure-

tmæssigt anholdt i forbindelse med derbyet d. 1. december 

2013. 23 fans ankede efterfølgende dommen, da de mente, at 

politiet havde overtrådt Den Europæiske Menneskekonvention.

I oktober afgjorde landsretten ankesagen, og selvom det ikke 

blev til en øget erstatning for de fans, der havde anket, så må 

sagen ses som en klar sejr. Landsretten stadfæstede dommen 

og lagde vægt på, at politiet skal overholde retsprincippet om 

“skånsomhed” - hvilket de ikke havde gjort i denne sag! 

Fjender

1. Ronnie Schwartz
Efter få minutter af derbyet d. 27. september slagtede Ronnie 

Schwartz Tom Högli i en voldsom tackling, der medførte at nor-

dmanden fik brud på to ryghvirvler. Man går ikke ustraffet fra at 

nedlægge en så sympatisk fyr som Tom på den måde, så crowd-

pleaseren ’64’ ryger i vores sorte bog. 

2. Dommerniveauet i Superligaen
Dommerniveauet har simpelthen været for lavt i efteråret. Flere 

tvivlsomme kendelser har helt eller delvist ødelagt flere kampe. 

Her tænker vi ikke kun på vores egne, men helt generelt.

Det er simpelthen ikke godt nok, hvis man ønsker at hæve 

niveauet i Superligaen!

3. Brøndby IF
Til hver af de to derbykampe i efteråret fik vi kun tildelt 1400 

billetter til udebaneafsnittet på Brøndby Stadion. På trods af, 

at disse blev revet væk, og at Brøndby langt fra kunne sælge 

resten af pladserne til egne fans, var det ikke muligt at få tildelt 

flere billetter. Havde der været udsolgt på resten af stadion, så 

havde dette været forståeligt. I stedet lugter det af at de ikke tør 

tage kampen op mod den københavnske tribune.

Venner og fjender
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23 fans af F.C. København ankede dommen vedr. massean-
holdelserne til Østre Landsret.

D. 1. december 2013 spillede F.C. København i en forstad lidt 
vest fra København. Kampen endte med en flot 3-1 sejr til FCK 
på flotte mål af Igor Vetokele og Nicolai Jørgensen.
Desværre endte aftenen for omkring 480 fans af F.C. Køben-
havn siddende på den frosne decemberjord i flere timer, efter at 
Københavns Vestegns Politi havde foretaget en masseanhold-
else. Beretninger fra denne aften har vi bragt i tidligere udgaver 
af dette blad (nr. 73) og en større gennemgang af selve retssa-
gen har vi også skrevet om tidligere (nr. 74).
I korte træk handlede den oprindelige retssag om to ting:
1. Uberettiget anholdelse (frihedsberøvelser)
2. Behandlingen under disse frihedsberøvelser
Byretten gav de mange fans af F.C. København medhold i, at de 
var blevet anholdt uretmæssigt og ulovligt, hvorfor de skulle 
tilkendes en erstatning, simpelthen fordi så mange uskyldige 
var blevet anholdt. Men erstatningens størrelse blev forøget i 
forhold til de standardtakster, som politiet normalt opererer 
efter, fordi anholdelserne havde været ekstra hårdhændede, og 
politiet ikke havde foretaget deres registrering, gøremål mm. 
hurtigt nok. Hermed gav byretten fansene delvist ret i, at de var 
blevet behandlet uretmæssigt, da de var i politiets varetægt. 
Byretten gav dog ikke fansene medhold i, at de forhold, de var 
anholdt under, berettigede til yderligere erstatning, da byretten 
ikke vurderede, at den Europæiske Menneskerettighedskon-
ventions artikel 3 var blevet overtrådt (artiklen omhandler alt 
fra nedværdigende behandling til tortur).
23 fans af F.C. København mente ikke, at byrettens dom var helt 
korrekt. De følte i dén grad, at de forhold, de sad under d. 1. 
december (uden siddeunderlag, adgang til at tisse, vand, mad 
mm.) kunne kategoriseres som nedværdigende behandling. 

Derfor ankede disse personer kendelsen til Østre Landsret i håb 
om, at Landsretten ville anerkende de forhold, de 23 fans mente 
var langt ud over rimelighedens grænser.
Resultatet af ankesagen blev, at Landsretten stadfæstede den 
erstatning som fansene var blevet tildelt i byretten. Men Land-
sretten kom med flere og mere skrappe vendinger ift. politiets 
håndtering af sagen, som både vi i FCKFC, og de fans, der ank-
ede til Landsretten, er meget tilfredse med. Landsretten lagde 
ikke vægt på den Europæiske Menneskerettighedskonvention 
i dommen, men påpegede i stedet det danske retsprincip om 
skånsomhed. Dette princip og denne afgørelse viser, at Land-
sretten anerkender at behandlingen af fansene under masse-
anholdelsen d. 1. december, ikke blev foretaget skånsomt nok! 
Dommen kan derfor ses som en anerkendelse af den opfattelse, 
langt de fleste fans oplevede den aften i december. At blive an-
holdt uretmæssigt og blive særdeles dårligt behandlet imens 
det skete. Derfor er dommen vigtig for alle dem, der oplevede 
denne aften på tætteste hold, men også for alle fodboldfans i 
Danmark. Den viser, at politiet ikke bare kan anholde folk i mas-
sevis, og at de naturligvis også skal behandle fodboldfans skån-
somt. Christian Dahlager, fansenes advokat, udtalte efterfølgen-
de, at han så afgørelsen som: ”en ordentlig røffel til politiet”. Det 
gjorde han fordi alle borgere, for det er fodboldfans også, skal 
behandles retfærdigt og skånsomt. 

”Og hvis de ikke forstår det denne her gang, må vi jo tage den 
én gang til” (Christian Dahlager, 9. Oktober 2015 – Politiken)

Ankesagen vedr. masseanholdelserne 
den. 1 december 2013
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Kommer man fast i PARKEN, og rejser man regelmæssigt 
med til F.C. Københavns udekampe, er man helt sikkert 
stødt ind i en ganske særlig mand. Man er muligvis ikke selv 
bevidst herom, for dennes stille og rolige væsen tiltræk-
ker sig sjældent megen opmærksomhed. Hans afdæmpede 
fremtræden til trods, er lidenskaben for FCK stor, og under 
trøjen banker et stort, blå/hvidt hjerte. Navnet er Ronni 
Jeppesen, og han er altid at finde på tribunen, når F.C. 
København spiller. 

Af Mikkel Blichmann Faartoft
Ronni er 32 år, opvokset i Ringsted, og bor i dag i København 
med sin kæreste. Han arbejder som revisor i et københavnsk 
revisionsselskab, og har ved første øjekast en helt almindelig 
hverdag. Men Ronni er ikke som de fleste danske mænd. Når F.C. 
København spiller, er han på plads på tribunen – uanset tid og 
sted. Denne hobby er både dyr og tidskrævende, men har bragt 
en lang række unikke oplevelser og nære venskaber med sig.
   
Allerede i en ung alder fik Ronni øjnene op for dansk fodbold. 
Først holdt han med succesfulde B1903, og straks efter dennes 
overbygning med KB, begyndte han at følge nystiftede F.C. 
København med sin morfar.

    - Min mormor arbejde i Danica og fik sponsorbilletter til de 
allerførste kampe, og min morfar var gammel KB-fan. Så i de 
første mange år tog jeg til fodbold med ham. Først til kampene 
på Østerbro Stadion, og senere på Parkens nybyggede C-trib-
une, hvor Danica holdt til. 

Efter nogle år mistede morfaren dog lidt af interessen for at tage 
til kampene, og Ronni tog i stedet i Parken med sin far, der dog 
ikke umiddelbart delte den store interesse for FCK. Der gik der-
for ikke lang tid, før den unge ringsteder fik lov til at tage til bold 
i København på egen hånd. 
   - Jeg var omkring de 12 år, da jeg første gang fik lov at tage 
alene i PARKEN. Mine forældre kørte mig til toget, og så skulle 
jeg bare tage hjem til Ringsted lige efter kampen. Jeg kendte 
ikke rigtigt nogen, der ville med, så i nogle år tog jeg derind 
alene. 

Med tiden begyndte han så småt at hilse på de omkringstående 
i PARKEN, og da han som 13-årig begyndte at tage med FCK-
FC på udebanetur, fik han endnu flere at hilse på. Disse nye 
bekendte var dog væsentligt ældre end ham selv, for der var 
ikke mange andre børn med på fanklubbens ture.
   - Oprindeligt måtte man som barn ikke deltage alene på 
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fanklubbens udebaneture. Det var først i 1996, at jeg kunne 
tage med uden følgeskab af en voksen. Min første udebanetur 
uden mine forældre var en kamp i Århus samme efterår. Inden 
kampen varmede de andre fans op på værtshuset Høkeren, 
mens jeg måtte sidde alene udenfor, da jeg var under 18. De 
andre fans hilste godt nok på mig, og nogle af de lidt ældre prø-
vede at tage sig af mig på turen, men jeg holdt mig meget for 
mig selv. Jeg var lidt af en enspænder og vel også lidt genert, for 
jeg var jo væsentligt yngre end alle de andre. 

”Always there”
Turen til Århus markerer begyndelsen på en ny livsstil, hvor delt-
agelse i både hjemme- og udekampe blev en fast del af hverda-
gen. Fra efterårssæsonen i 1996 og seks sæsoner frem gik han 
ikke glip af en eneste kamp i ligaen. I løbet af disse år voksede 
Ronnis omgangskreds, og uden egentlig markering blev han i 
starten af 00’erne en del af F.C. Københavns Disciple.
   - Jeg deltog på en masse af deres ture og hang ud sammen 
med dem. Der var ikke nogen formel optagelse, men i takt med, 
at jeg lærte dem bedre at kende, blev jeg stille og roligt en del 
af gruppen.
   Som Disciplene antyder i sangen ”We’re here, we’re there, we’re 
every-fucking-where…”, har gruppen alle dage været kendt for 
sin evige tilstedeværelse ved FCK’s kampe. Præcis som for Ronni 
selv, gjaldt det om at være med hver gang, og gruppens slogan 
”Alway there” kunne da heller ikke passe bedre på Ronni.

At rejse for FCK
Deltagelsen i udebaneturene begrænsede sig dog ikke kun til 
den hjemlige liga. Det blev hurtigt en sædvane også at rejse 
rundt til kampene i de europæiske turneringer.
   - Jeg husker tydeligt min første Europa-tur. Det var udekampen 
mod Real Betis i 1997. Min mor, der hidtil kun havde været med 
til et par hjemmekampe, tog med på turen, for hun og min far 
ville ikke lade mig tage alene af sted på den 50 timer lange bus-
tur til Sevilla.
   
Betis-turen blev den første af mange med moderen Vendy som 
rejseledsager. Ud over at være for ung til at rejse Europa tynd 
alene, drog Ronni hurtigt stor nytte af sin mors deltagelse og 
nylige interesse for turene. Allerede året efter kampen i Sevilla, 
skulle F.C. København møde Levski Sofia i UEFA Cup Winners’ 
Cup. Fanklubbens tur var blevet aflyst, men så fandt familien en 
anden løsning.
   - Jeg havde rigtigt meldt mig på fanklub-turen, men da den 
ikke blev til noget alligevel, valgte mine forældre at køre derned, 
så jeg ikke ville gå glip af kampen. De stod dog og manglede 
bil på daværende tidspunkt, så det måtte de først investere i. Vi 
kom dog for sent til kampen, og missede desværre det første 
kvarter.

At rejse så langt for så at komme for sent til en kamp, er ikke 
kun hændt denne ene gang. I sommeren 2011 tog Ronni 
bilen – denne gang sin egen – til Østrig, hvor F.C. København 
i forbindelse med den årlige træningslejr skulle møde Sturm 
Graz. Med en GPS, der undervejs viste sig at være defekt, satte 
han sammen med en ven kurs mod Bad Radkersburg nær 
den slovenske grænse, og efter en døgnlang køretur gennem 
Europa ankom de til stadion blot 15 minutter før kampstart. 
Glæden over denne eminente timing var dog ganske kortvarig

  - Området omkring stadion var helt dødt, og lignede ikke et 
sted, hvor der skulle være kamp. Vi stoppede en forbipasserende 
motionist, der kunne fortælle os, at kampen var blevet rykket til 
en lille flække en halv time derfra. Efter at have været forbi en 

seks-syv små stadions, fandt vi endelig frem til det rigtige stadi-
on. Vi ankom midt i pausen, og var helt uvidende om, at Santin 
havde bragt os foran på et straffespark. Johan Absalonsen og 
Kim Christensen kiggede noget underligt på os, da vi spurgte, 
hvad kampen stod.

Det er altså ikke blot udekampene i de europæiske turneringer, 
men også klubbens træningskampe på udenlandsk grund, der 
gennem de seneste 15-20 år har haft Ronnis interesse. 
I alt er det blevet til 107 kampe uden for de danske grænser.  

Ikke alle disse ture har været lige lette og lige billige at komme 
til. Det har heller ikke altid været let at lokke andre med. Dette 
måtte Ronni sande, da han i 2004 ville til Slovenien for at over-
være CL-kvalifikationskampen mod upåagtede NK Gorica. 
   - Vi havde snakket om at køre derned i bil, men så trak de andre 
lidt i land. Der var ikke andre, der ville med, så jeg købte mig 
derfor en returbillet og tog toget derned alene. Det tog mig to 
en halv dag at komme derned. Jeg følte mig lidt dum, og det 
var måske også lidt dumt gjort, men jeg ville gerne af sted, og 
så var det ligesom løsningen. På vej hjem var jeg så heldig, at et 
par flinke fyre fra President´s Lounge tog mig med i deres bil. 

Samme følelse stod Ronni med, da han som den eneste køben-
havner havde taget turen til Royal League-udekampen i Tromsø 
samme år. Kampen blev spillet i december måned 350 km nord 
for polarcirklen. 
   - CV kom hen og spurgte mig, hvorfor fanden jeg var taget 
derop. Derudover var det mega flovt, da hele truppen efter 
kampen komme løbende ud til tribunen og klappede op til mig, 
der jo var eneste tilskuer. 

Store oplevelser
Med så mange kampe og oplevelser på CV’et kan det være 
svært at udpege højdepunkterne. Ronni er alligevel ikke i tvivl 
om, hvilke store øjeblikke der står klarest i hukommelsen.
   - Rent sportsligt må den største oplevelse være, da vi nede i 
Amsterdam kvalificerede os til Champions League-gruppespil-
let for første gang. Herudover er der selvfølgelig både mester-
skabet i 2001, hvor vi blev mestre efter mange års venten, og 
dengang ude på Brøndby Stadion, hvor Hjalte i slutminutterne 
så godt som sikrede vores tredje mesterskab. 
   
Straks sværere er det for Ronni at fremhæve en enkelt udeba-
netur. 
   - Der har jo været alle mulige specielle ture. Men udekampen 
mod Beitar Jerusalem var fed. Vi var ganske få af sted på den tur, 
og israelerne var helt vilde nede på det der stadion. De satte ild 
til tribunen, og generelt var Jerusalem som by en stor oplevelse. 
Efter kampen stod vi uden for stadion og småsnakkede, da vi 
pludseligt blev angrebet med sten.

I samme øjeblik kom sponsorbussen forbi, og klubbens 
daværende pressechef Charles Maskelyne hev os ind i bussen. 
Vi havnede så på deres hotel, hvor vi kunne slå os løs i pool-
området med gratis mad og fri bar. Da sponsorerne skulle tidligt 
hjem næste dag, havde vi hele området for os selv, og kunne 
således gå amok så længe, vi ville. Det var på mange måder en 
speciel og derfor mindeværdig tur. 
   
Når talen falder på mindevædige udebaneture, kan Ronni heller 
ikke komme uden om kampen mod Sliema Wanderers i 2003. 
Her fløj han med spillernes fly til Malta.
   - Kampen på Malta var også en rigtigt fed tur. Det var første 
gang, jeg fik lov til at flyve med klubben. Jeg var ikke så gammel, 
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så det var helt vildt at flyve og bo på hotel med spillerne. 
      
Sidenhen har Ronni bl.a. været med spillerflyet til Irland og 
Hviderusland. 

Tusindvis af timer
I dag rejser Ronni ikke blot rundt til kampene, men lægger også 
mange timer i frivilligt foreningsarbejde. Siden 2004 har Ronni 
været frivillig i FCKFC. Først var han med til at starte fanklub-
bens ungdomsbusser, og sidenhen har han været guide på et 
utal af udebaneture. De fleste forbinder ham nok primært med 
fanklubbens bestyrelse, som han efterhånden har været en del 
af i ti år.

Ronni har således gennem de seneste tyve år brugt tusindvis af 
timer på FCK, været til stort set alle kampe, og generelt været 
et stort aktiv for FCKFC. Men hvorfor? For den udenforstående 
synes det måske en anelse sært at bruge så mange timer på at 
rejse land og rige rundt og drage ud mod Europas afkroge for at 
se fodbold. Men for Ronni giver det mening.
   - I nogle perioder har jeg nok været lidt motiveret af, at nu 
skulle jeg være med til alle kampene. Det var f.eks. sjovt i starten 
at sigte efter at komme til alle kampe på en sæson. Men i bund 
og grund handler det mest om, at det simpelthen bare er sjovt. 
Der sker tit så mange sjove ting på sådan en tur, og man har 
ikke lyst til at gå glip af noget. Jeg elsker at se kampene, og da 
jeg både har tiden og pengene til det, er der ingen grund til at 
lade være.

At rejse for FCK har ikke kun været en økonomisk og tidsmæs-
sig udskrivning – der har så sandelig også været gevinst i den 
anden ende. Gennem de mange år har Ronni nemlig fået meget 
ud af det på både det personlige og det sociale plan.
   - Jeg har fået sindssygt mange venskaber og vildt mange 
oplevelser, som jeg ellers ikke havde fået. Særligt i forbindelse 
med de europæiske ture. Man er sammen med sine venner på 
en helt anden måde og får nogle helt andre oplevelser, end hvis 
man bare rejser med kæresten og nogle venner til Lanzarote. 
Man har et særligt fællesskab, som folk uden for miljøet bare 
ikke kan forstå. Man har en masse minder sammen, som jeg 
f.eks. ikke har med vennerne fra arbejdet. 

Ronni vil med årene nok skrue en anelse ned for tidsforbruget i 
forbindelse med det frivillige arbejde, men FCK vil altid have en 
plads i hans hverdag.
   - Jeg kunne ikke forestille mig et liv uden FCK. Med tiden vil 
det nok blive til færre udebaneture i Danmark, men jeg vil højst 
sandsynligt altid rejse med til FCK’s europæiske kampe, hvor de 
store oplevelser ligger, ligesom jeg fortsat vil komme i PARKEN.
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Milano derby
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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



Milano derby
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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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- Frivillig på U18 afsnittet
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.
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.
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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. 
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.
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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

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
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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















Indkaldelse til 
ordinær generalforsamling

Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 på Lions & Barrels 
(Øster Allé 46, PARKEN) 

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent - 
2. Årsberetning – bestyrelsens beretning v/formanden
3. Godkendelse af regnskab – gennemgang af regnskab 
 for 2014 v/kassereren
4. Indkomne forslag 
5. Valg til bestyrelsen samt valg af intern revisor

Formand: Lars Thor – Modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem: Mikkel Faartoft – Modtager genvalg

Suppleant: Sascha Fokdahl – Modtager  genvalg

Suppelant: Ronni Jeppesen – Modtager  genvalg

Intern revisor: Mads Nielsen – Modtager genvalg

Desuden: 
Næstformand: Andreas Jensen – Ikke på valg

Kasserer: Peter Foskjær – Ikke på valg

Bestyrelsesmedlem: Casper Bellincampi – Ikke på valg

6. Eventuelt 
7. Fremtidsplaner

Alt med kursiv skrift er ikke ifølge vedtægterne, men forklarende tilføjel-
ser. 

Generalforsamlingen starter klokken 19.00 og dørene åbnes klokken 
18.00. For at få adgang til generalforsamlingen skal man kunne fremvise 
gyldigt medlemsbevis (medlemskort og/eller kvittering for indbetaling). 
I henhold til foreningens vedtægter §6 stk. e er det kun medlemmer, der 
har været medlem i mindst tre måneder, der har stemmeret på general-
forsamlingen, hvilket vil sige kontingentindbetaling senest 26.12.2014. 
Alle medlemmer har adgang. 
Fra den 16. til 25. marts er det muligt at få godkendt fuldmagter på kon-
toret, hvilket vi henstiller til, hvis du har flere af disse. Dette er med til at 
få udleveringen af stemmesedler til at glide lettere på dagen. 

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 
torsdag den 19. marts 2015.

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

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 


