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At rejse for København
Ahhh! Efter et europæisk pauvert 2015/16 kunne vi i august alle juble over endnu engang at træde ind i Fodboldeuropas fornem-
meste selskab Champions League, og vi kunne endnu engang se frem til en rejse, der skulle bringe os forbi nogle af Europas største 
fodboldbyer. 

Eller, det viste sig jo så, at Frøken Fortuna for en gangs skyld var lidt med os, da der blev trukket til de otte grupper. I hvert fald, hvis 
man ser på de sportslige perspektiver og ikke på, om man skulle ud og besøge de store fodboldkatedraler i eksempelvis Rom 
eller Barcelona. 
Porto, Leicester og Brugge blev det som bekendt til i en gruppe som er blevet kaldt en Europa League Plus-gruppe. Når du sidder 
med dette blad er vores skæbne i gruppen måske afgjort og uanset resultatet, så har gruppespillet og kvalkampene endnu en gang 
budt på mange store oplevelser for fans af F.C. København. Selv uden de helt store kanoner i gruppen. 

I dette nummer af Brølet tager vi dig med på nogle af de ture, når du kommer med om bord på FCKFC’s fly til Leicester og med en 
gruppe rejselystne fans til Cypern til den afgørende play off-kamp i august. 

Deltagelsen i Champions League betyder også, at vores U19-hold har rejst ud for at blive matchet på allerhøjeste niveau i UEFA 
Youth League. Det er spændende at se Københavns fremtid på den scene, og der er vidst ikke tvivl om, at der er kvalitet i den unge 
trup. Det har vi både set i Youth League og i pokalkampen mod Jammerbugt, hvor de unge markerede sig særdeles positivt med 
gode præstationer og flere mål. 
En af dem var Nicklas Røjkjær, der scorede to i den kamp. Vi har snakket med ham og U19-træner Brian Riemer om deltagelsen i 
Youth League. 

En anden, der også har været på en rejse er vores Mr. København, William Kvist. Efter et par lunkne udlandsophold i Tyskland og 
England vendte Kvist tilbage til København for et år siden og sammen med Delaney sidder de to tungt på titlen som Danmarks 
bedste centrale midtbane. I oktober nappede Kvist så rekorden for flest spillede kampe i den hvide trøje fra Hjalte Nørregaard. Stort 
tillykke til William med rekorden. Vi har taget en længere snak med William om, hvad den rekord betyder for ham og hvilken plads 
byen København har i hans hjerte. 

I skrivende stund ved vi ikke, hvilke europæiske eventyr foråret byder på. Om det bliver Champions League, Europa League eller 
ingenting. Forhåbentlig bliver det til endnu tur i 1/8-finalen i Champions League, så vores hold og fans endnu en gang kan drage 
ud i Europa og vise de københavnske farver på den største scene. 

Velkommen til denne udgave af Brølet og rigtig god læselyst. 

Kasper Lydik Almst 

Leder
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Bestyrelsen har ordet

Det sidste halvår af 2016 har været et begivenhedsrigt et af 
slagsen for FCKFC. Efter at have vundet The Double og hjemta-
get det 11. mesterskab, og dermed markeret os som den mest 
vindende klub i Superligaens historie, kunne klubben også for 
fjerde gang indtræde i den fineste klubturnering af dem alle, 
Champions League.
 
Her var det ikke de helt store sexede navne, der kom op af 
bowlen, men en god gammel kending af dansk fodbold Brugge, 
de engelske mestre Leicester og de tidligere Champions League 
vindere Porto. Inden da var turene gået til Belfast, Rumænien og 
Cypern, men grundet destinationer og tidspunkt på sæsonen, 
var der ikke nogen FCKFC-arrangerede ture. Derimod kunne vi 
sende et næsten udsolgt fly til Leicester og vi håber også vores 
tur til Brugge vil blive et tilløbsstykke, hvis resultaterne ellers 
falder ud til vores fordel. Derudover var vi behjælpelige med 
transport fra London til Leicester for de mange rejsende, der 
tog turen på egen hånd. Vi håber selvfølgelig, at vi kommer til at 
spille mere europæisk fodbold i foråret, så vi kan lave flere ture 
for vores medlemmer og fans af F.C. København. 

Selvom klubben i skrivende stund er ubesejret i Superligaens 
første 15 kampe, videre i pokalturneringen og ligger lunt i sv-
inget til at skulle spille enten Champions League eller Europa 
League til foråret, så har efterårets helt store tema for os været 
markeringen af FCKFC 25 års jubilæum. Jubilæet blev fejret som 

det nu hører sig til med reception for medlemmer og venner af 
“huset”, efterfulgt af fest for medlemmerne. Desuden havde vi 
valgt at sende en jubilæumsbus til udekampen mod OB. 
Nu hvor tømmermændene fra jubilæum og Champions League 
fodbold er begyndt at lægge sig, er det også tid til at se fremad. 
Vi arbejder fortsat på at finde egnede lokaler til etablere et fan-
hus, og selvom vi efterhånden har været i alle Østerbros afkroge 
uden held, har vi stadig ikke opgivet projektet. I sidste udgave 
af Brølet efterlyste vi flere hænder til at løfte nogle af fanklub-
bens mange opgave. Det opråb gælder stadig, så har du lyst til 
at skrive artikler til Brølet, være ansvarlig for udviklingen DUL 
og U18 eller noget helt tredje, så hiv fat i en af os fra bestyrelsen 
eller vores rare ansatte på kontoret.

Til sidst er der blot sige et stort tak til alle vores frivillige, der 
året igennem yder en kæmpe indsats for FCKFC. Det gælder alle 
lige fra DUL og U18 til indsamlere og dem, der bruger et hav 
af timer på tifoarbejdet. Desuden fortjener vores ansatte også 
et tak, og så ikke mindst alle jer, der kom og fejrede Danmarks 
bedste fanklub med os. 

Vi ses i foråret til flere eventyr i Danmark og forhåbentlig også 
Europa.

Bestyrelsen har ordet
Af Lars Thor
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En særlig interesse inden for et bestemt felt har ofte sin beg-
yndelse med en særlig begivenhed. Eller sådan kan det første 
møde med det, man blev fascineret af, tit føles, når man ser 
tilbage på det. 

Sådan er det for mange fodboldfans. Den først kamp de så på 
TV. Den første trøje de fik foræret. Den første kamp de over-
værede på stadion. Måske er det blevet glemt lidt undervejs, el-
ler også fangede interessen slet ikke ved det første møde. Men 
langt de fleste, jeg har talt med, kan tydeligt huske deres første 
møde med deres yndlingsklub. Som mit første fodboldminde. 
Det korte glimt, jeg husker, af Ruud Gullit i den hollandske land-
holdstrøje ved EM i 1988. Det store, flagrende rastafarihår og 
den orange trøje. Eller første gang jeg så F.C. København i Park-
en spille 2-2 mod Lyngby, tilbage i 1992. Siddende på Nedre A 
med solen i øjnene.

Og hvor vil jeg så hen med al den her snak? Jo, den kommer 
sig af en lang række samtaler, jeg har haft med forskellige fod-
boldfans, både på de sociale medier og ude i virkeligheden. 
De har i den senere tid for det meste taget udgangspunkt i 
efterårets prissætning på F.C. Københavns kampe i Champions 
League. Men snakken om, hvorvidt det var for dyrt eller ej, fik 
mig ret hurtigt til at tage endnu et skridt bagud og stille mig 
selv spørgsmålet ”Hvem er det egentlig, der er fans af en fod-
boldklub og hvordan opstår tilhørsforholdet”. 
Er det at være fan en formel, man kan skrive ned, mikse sam-
men, putte på flaske og sælge til uindviede personer? Uind-
viede personer, hvis sind endnu er rent, men som ønsker sig en 
slurk fantrylledrik og dermed et par timers superfankræfter.
Jeg tror svaret er et klart og rungende ”Nej”. For det, at blive fas-
cineret af en fodboldklub eller bare en bestemt spiller, behøver 
bestemt ikke være særligt rationelt. Det er lige præcis en stor 
del af fodbolduniversets DNA, at årsagerne ikke altid giver su-
per god mening for udenforstående. 

Mit helt eget og ikke empiriske bud er, at langt de fleste er ble-
vet taget med på stadion af et familiemedlem eller en anden 
bekendt og derigennem har fundet interessen. Eller har set et 
eller flere hold med verdensklassespillere i fjernsynet, som man 
så efterfølgende har kunne løbe rundt og lege at man selv var, 
når man spillede fodbold. De massivt eksponerede fodbold-
stjerner, som kan ses snart døgnet rundt på alle mulige Tv-kana-
ler, idoliseres i en lang række computerspil, og for mange unges 
vedkommende opleves de måske først senere på stadion. Omv-
endt kan man som barn opleve, at et tilfældigt udvalgt fodbold-
halstørklæde, købt på en ferie i et sydeuropæisk land, ender 
med at blive til en livslang fascination af et obskurt spansk 2. 
divisionshold, som ingen andre har hørt om. For generation-
erne ældre end undertegnede bliver DR’s klassiker Tipslørdag 
ofte fremhævet som årsagen til livslang kærlighed til forskellige 
engelske hold. Det var den mulighed der var for at se fodbold 
fra udlandet, sådan som jeg har fået det forklaret.

Den voksende eksponering og udbredelse af fodbold fra andre 
europæiske lande fra midt 80’erne og til nu har uden tvivl æn-
dret, hvordan fodbold bliver oplevet fra barnsben og fremefter. 
Det er langt nemmere at shoppe rundt mellem forskellige hold, 
alt efter hvem der lige er gode, eller følge sit absolutte idol rundt 
i hele hans karriere i forskellige klubber.
 
Men skal man ikke følge favoritklubben i tykt og tyndt, vil no-
gen så spørge? Jo, det kunne jeg også godt mene, men så gør 
man sig hurtigt til herre over, hvordan man er rigtig fan, eller 
endda ægte fan. Og det tror jeg ikke findes. Der er uskrevne 
regler, stereotyper og kodeks blandt fans, men en ultimativ fan-
formel findes der ganske enkelt ikke. Ingen andre kan eller skal 
bestemme, hvordan du er fan. 

Den eneste undtagelse er selvfølgelig, at du aldrig må være fan 
af Brøndby. 

At være fodboldfan

At være fodboldfan

Af Jonatan Folkver
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Årets Fan 2016
I efteråret har vi spurgt alle jer medlemmer, hvem der skulle være årets fan. Vi har fået mange rigtig flotte nomineringer, og det 
har været svært at vælge, hvem der skulle være Årets Fan 2016. 

Valget er faldet på René Smietana, der blev nomineret af Rasmus Mathiesen. René fik overrakt beviset på titlen til hjemme-
kampen mod SønderjyskE den 6. november. Stort tillykke til René med den flotte pris.

Læs Rasmus’ begrundelse for, at René skulle vinde og de andre nomineringer herunder.

René Smietana
Hej FCKFC. 
Jeg vil gerne nominere Rene Smietana som årets fan.

Jeg kender simpelthen ikke en mand som er så engageret i FCK som Rene. Et er at han ALTID er med. Ude som hjemme. Europæisk, 
Superliga og Pokal. Weekend eller hverdag. Derudover er han altid den første som melder sig til turene, han sætter kampene over alt 
andet, hvilket vil sige, at familien planlægger fødselsdage efter kampkalenderen for at være sikker på, at der ikke er kamp, for hvis 
der er, kommer han ikke til fødselsdag, men til kamp. 

Sidst vi spillede i Randers på en hverdag blev S12-bussen aflyst. 
Så tog Rene da bare selv af sted uden videre med DSB og betalte 
RIGTIG dyrt for det og var hjemme kl. 03. Men han skulle da af sted. 
Derudover støtter han altid op om arrangementer omkring FCK om 
det er tifo eller andet. 

Efter sidste Esbjerg Away fik jeg lavet en FCK-tatovering med ham 
som et symbol på loyaliteten. 
Derudover er han ikke bleg for at hjælpe sine medfans med stort 
eller småt og vellidt blandt rigtige mange FCere. 
For mig er han klart årets fan og han fortjener det helt vildt! 

Venlig hilsen
Rasmus Mathiesen
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Årets fan

Mads Stærmose
Kære FCKFC
Jeg vil gerne nominere min bror Mads Stærmose til at blive årets fan. Årsagen kræver en lidt læn-
gere historie. 
Vi har altid set fodbold sammen, til at starte med var det på familietribunen sammen med vores 
forældre. Da vi blev lidt ældre (han var 13 og jeg var 15), så fik han mig overtalt til at vi skulle købe 
sæsonkort til Nedre C (dette skyldtes han ikke var gammel nok til at stå på sektionen). Da han blev 
gammel nok til Sektionen så købte vi sæsonkort til der. Siden vi skiftede der til, så har han sørget 
for med et sin gejst og sit initiativ lykkedes, at få gjort en masse af sine og mine venner til store 
FCK fans og fået dem med på Sektion 12. 

Mads han arbejder fuldtid for Elgiganten og han sørger altid for at bytte sine vagter væk for at komme til fodbold. Vi har i denne 
sæson været sammen på Cypern og skal til Leicester nu her for at følge FCK. Han formår at trække flere af vores venner med til disse 
turer. Derudover var han også i Horsens for nylig, og aften før havde vi sammen været til en kæmpe fest og fået minimalt med søvn, 
og jeg var simpelthen for træt til at tage til fodbold, men det forhindrede ikke Mads i at tage afsted. Så gjorde han det bare alene, og 
på den måde får han også skaffet sig nye venner og bekendte, når han gør som disse gange og tager afsted alene.

Mads han bløder hvidt og blåt, når han møder nogen, så er det første han snakker om, det er FCK. Jeg er ikke i tvivl om, at det er 
første han tænker på når han står og det sidste han tænker på inden han går i seng. Derfor fortjener Mads helt klart titlen som årets 
FCK fan. Han prioriterer FCK over alt andet, og han har gennem sin gejst og glæde for klubben smitter så meget af på hans omgivel-
ser, at han får gjort semiaktive FCK fans til meget aktive FCK fans, og derudover så følger han dem rundt i hele landet, og det er ikke 
vigtigt for ham, når han tager på udebaneturer om han kender nogen der skal med på turen

Venlig hilsen
Christian J. Stærmose

Maria Jensen
Jeg vil gerne nominere min dejlige kusine Maria Jensen til årets fan. Hun er en ægte fan, har altid 
holdt med verdens bedste klub, har haft årskort og fast plads på Nedre C i mange år. Kommer til 
de fleste kampe. Og går med i guld matcher når vi vinder. 

Venlig hilsen
Louise Berg

Frederik
Kære alle FCK ‘ere
Årets fan må helt klart være vores dejlige søn , Frederik på 15 år. Han blev introduceret til FCK af 
sin søsters kæreste Daniel Lundsgaard Thomsen. Daniel var inkarneret FCK fan og med i inder-
kredsen af Rebels. Daniel blev meget svært hjerneskadet ved en bilulykke på vejen hjem fra en 
“Away-tur” til Ålborg i 2014. 
Frederik var utrolig glad for Daniel og FCK og interessen for byens hold bliver bare større og større 
med tiden. Frederik har en autisme diagnose men er i øvrigt ret velfungerende. Han ved ALT om 
alle spillerne, Ståle, hjælpetrænere og Jette som ordner tøj osv. Og han deler gerne sin viden om 
FCK med alt og alle. Han er ofte ude og se træning, er stort set til alle hjemmekampe, køber alle 
trøjer og har værelset fyldt med FCK grej. 

Han er en FCK dreng helt inde i sit hjerte og han har fået sin gamle mor til at juble med på tribunerne når hans far (som selvfølgelig 
også er FC fan) ikke kan tage med ham. 

Frederik spiller selv fodbold i Ballerup /Skovlunde fodbold (handicaphold). Hans største drøm er at blive professionel fodboldspiller 
i FCK - eller overtage Ståles job. Desuden er Frederik fra Ballerup, som sit store idol Nicolai Jørgensen, som i øvrigt sendte ham en 
personlig videohilsen til hans konfirmation her i foråret. 
Det ville være kæmpe, kæmpe stort for ham at blive kåret til årets fan og vi synes at han har fortjent det SÅ meget 
Med venlig hilsen Sussie -Frederiks mor 

Celina
Celina Werner min bedste støtte, når vi ser FCK spille. Hun er med når FCK skal træne eller spille 
og har været med til CL, selv om hun skulle i skole dagen efter. 
13 år og den bedste FCK medfan jeg har. 

FORZA FCK 
Venlig hilsen
Asma



Årets fan
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Luka
Årets fan er min søn Luka. 
Barnet på seks år, der vælger at bruge sin opsparing på Leicester Away frem for Disneyland. :)
Han er så dedikeret. Barnet der laver kridt-graffiti på fritidshjemmet med teksten FCK og S12.  :)
Han pakkede selv til Leicester. Fire FCK-trøjer lå der i tasken:)
Københavns fremtid - jeg siger det bare! ;)
Tillykke med de 25!
Kh
Ditte 

Rasmus 
Jeg vil gerne indstille min søn Rasmus Sejr Hugsted Hansen, som årets fan.
Rasmus har hele tiden FCK med i hjertet uanset, hvor han går.
Han går så godt som aldrig glip af en awaytur og har været på samtlige awaystadions mere end 
ée gang. 
Det første han gør, når han vågner om morgenen er at spille FCK-sange og det er også det sidste, 
han gør når han går i seng. 
Rasmus begyndte på familietribunen. Rykkede herefter til Nedre C, og har, siden han blev 15 stået 
på Sektion 12. Rasmus har et meget mangelfuldt sprog, men skråler alligevel med til samtlige 
sange. 
Rasmus er udtaget til speciel olympisk i Grass til Marts, og skal træne hver weekend for at opnå kampform, dette til trods vælger 
Rasmus alligevel at tage away med FCK og sætter således klubben over egne behov. 
Rasmus er altid klædt som et FCK-juletræ, og har det meste hvad fanshoppen og Sektion 12 byder på af tøj. 
Rasmus er FCK´s største fan og bør have titlen som årets fan.
En stolt far

Oliver
Jeg vil gerne kåre min 7-årige søn Oliver Holm Nielsen til ÅRETS FAN 2016. Oliver er KÆMPE FCK-
fan, er inde og se alle de kampe han kan, og alt i hans verden er FCK. 
Han har helt styr på samtlige spillere, har lige fået nyt værelse hvor alt er i FCK, og synger sig i 
søvn til “kampdag” stort set hver aften! 
Senest har Oliver holdt 7-års fødselsdag med FCK-tema, fodboldkage og stort set alle gaver var 
noget med FCK. 
Det ville være MEGET stort for en lille mand at vinde denne titel! Den glæde vil jeg så gerne give 
ham.
Venlig hilsen
Trine

Silas
Hej FCK
Jeg vil gerne komme med mit bud på årets fan.
Silas Juhl mener jeg er året fan. Silas er 11 år. Han startede med at støtte FCK for godt to år siden. 
Dette er dog kun hvad vi ved af. 
Silas gik til spring gymnastik (fordi det var en familiesport) Han var et kæmpe talent. Pludselig en 
dag ville han stoppe og starte til fodbold. Det tog mig lang tid at acceptere denne beslutning, 
men på trods af mor og søsters forsøg på overtagelse til at fortsætte gymnastik, mor der græd 
i fire dage og en familie der ALDRIG ser en fodboldkamp i tv, så stod Silas (9 år) fast på hans 
beslutning.
Her begyndte hans passion for FCK. Han begyndte at dyrke alt omkring FCK. Inden længe kendte 
han alle fakta om alle spillere på holdet. Han kæmper til hver træning, for han vil til FCK og spille. Hans passion er så stor, at han har 
fået vendt hele vores familie fra at være en gymnastikfamilie til at være en familie som er superfans af FCK.
Så tit det er muligt er vi til FCK-kampe i Parken. Vi springet op af stolene, når FCK scorer og garderoben er fyldt med de fedeste 
spillertrøjer. Silas var på to camps i sommers, en spiller og en keepercamp. 
Silas har fået vendt hans storesøster på 17 år fra 100% gymnastikpige til hardcore FCK fan. (Primært takket være Andreas Cornelius) 
Hun er helt rundtosset, når han er på banen. Faktisk har Christine og Silas været i Magasin i dag for at få autografer og billeder af 
Andreas og Erik og hun fik sit billede med Andreas og teenagehjertet smeltede. 
Ovenstående var der INGEN der ville kunne have overbevist mig om kunne ske for 1,5 år siden.
Og jeg er både stolt og imponeret over at min lille dreng på så kort tid kan skabe så stor en passion for FCK, at vi andre fire i familien 
hopper med på den passion, men jeg er lige så stolt og imponeret over at han er så stærk og beslutsom, på trods at vores pres om 
at blive som gymnast, men han stod ved hans valg om at starte til fodbold.
Silas er kun en lille dreng som ikke kan står på sektion 12 og skråle (hvor meget han end ville), men i hans hjerte er der kun et der 
tæller OG DET ER FCK...  Derfor syntes jeg at Silas er en vaske ægte og kæmpe FCK FAN.
Med venlig hilsen
Nicoline Juhl, mor til Silas Juhl



KOM OG VIND VILDE PRÆMIER
DET SKER PÅ BALLROOM D. 1. DEC.

DØRENE ÅBNER KL. 18.00

GRATIS ADGANG
1 PLADE - 20 KR.

LOTTERI - 1 LOD 10 KR.
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05.15 var klokken da mit vækkeur ringede.  Det der med at stå 
op før en vis herre får sko på, er normalt ikke noget for mig, 
men når det, der skal foregå er kulminationen på halvanden 
måneds arbejde og planlægning, så går det lidt nemmere at 
komme ud af fjerene.
Tillad mig at starte ved begyndelsen.

Den 24. august spiller F. C. København en 1-1-kamp ude mod 
Apoel. Da de vandt i Parken et par uger før, er dette resultat nok 
til at sikre os nøglen til det forjættede land – Vi skal i gruppespil-
let i Champions League! Jeg siger vi – ikke fordi jeg på nogen 
som helst måde kan tage æren for præstationen, men fordi jeg 
er så usigeligt heldig at være en del af hele det maskineri, der 
går i gang, når klubben skal ud og spille i Europa.

Det første vi i Fan Clubben gør, når vi kommer på arbejde dagen 
derpå, er at kigge på, hvem vi egentlig kan trække i lodtræknin-
gen. Vi taler om, hvilke klubber som kan trække nok interesse 
til at vi evt. kan sende fly, og hvilke klubber, vi skal overveje at 
sende busser til. Vi ringer og taler med vores busselskab, så vi 
har priserne parat – vi vil jo gerne sætte turene til salg hurtigst 
muligt efter lodtrækningen. Vi taler med ham, vi chartrer fly hos, 
så vi er sikre på, at også han er klar ved tasterne, og snart er der 
ikke mere at gøre, end at vente.

På sådan en lodtrækningsdag er stemningen på Fan Clubbens 
kontor ganske særlig. Vi er spændte og dagen snegler sig af-
sted, indtil vi endelig kan sætte os klar ved computeren, og se 
hvad de næste måneder kommer til at byde på af opgaver og 
udfordringer.

I år var vi tre personer, der sad klar ved tasterne. Min skønne 
og højt værdsatte kollega – Katinka, undertegnede, og vores 
ildsjæl af en hjemmesideansvarlige – William. Med en helt ny 
hjemmeside som endnu ikke havde stået den ultimative test – 
salg til CL ture – var han klar, hvis der skulle opstå udfordringer 
med teknikken.

Når lodtrækningen endelig starter er vi klar. Dagen igennem har 
vi lavet prøvelodtrækninger, vi har lavet sedler med vores øn-
skelodtrækninger, to stk., én med vores sportslige ønsker og én 
som vi mener kunne være bedst, i forhold til at lave nogle gode 
ture for vores kære medlemmer.

Undervejs i lodtrækningen sidder vi og hepper, og vi er spænd-
te til bristepunktet, dels fordi vi håber på en realistisk gruppe, og 
dels fordi vi håber på de helt store hold, som virkelig kan trække 
mange mennesker med på turene.

Den gruppe vi endte i var lidt en skuffelse for mig, Brugge er 
jo snart en gammel kending, Porto er ret langt væk, og knap 
så interessant et hold, og jeg var ærlig talt i tvivl om, hvorvidt 
Leicester kunne trække så mange københavnere med, som jeg 
havde håbet – Jeg blev klogere.

Så snart lodtrækningen er overstået holder repræsentanter for 
klubberne i gruppen møde og her bliver det fastlagt, hvilke da-
toer kampene skal spilles. Samtidig bliver det som regel oplyst 
hvad billetterne kommer til at koste – en vigtig oplysning for 
os, da alle vores ture sælges som en samlet pakke inkl. billet til 
kampen.

Når datoerne ligger fast kan vi endelig komme i gang, og det 
første vi gør, er at ringe til manden med flyene. Vi giver ham de 
datoer han skal bruge og så venter vi ellers på at han vender 
tilbage med information om hvor store fly han har og hvor 
meget de koster. Denne gang kom oplysningerne først dagen 
efter, men til gengæld kunne vi så med glæde konstatere, at han 
kunne levere et fly, og dermed så turen til Leicester ud til at blive 
en realitet.

Med forbehold. Det koster utroligt mange penge at chartre et 
helt fly, og medmindre vi er meget tæt på at få udsolgt, vil det 
være for dyrt for os at sende flyet afsted. Derfor sætter vi altid 
vores ture til salg med forbehold for aflysning, såfremt vi ikke 
sælger tilstrækkeligt mange pladser til at det løber rundt.

Vi bliver ofte spurgt hvorfor vores flyture er så dyre i forhold 
til hvad lavprisselskaberne kan sælge billetterne til. Der er der 
selvklart flere grunde til. For det første kan ikke engang lavpris-
selskaberne leve af at sælge alle pladser på flyet til den lave pris, 
man kan være heldig at finde. De sælger et vist antal billigt, og 
derefter stiger priserne. For det andet kan et lavprisselskab flyve 
adskillige gange frem og tilbage på en dag, hvor vores fly flyver 
ud, venter omkring 14-15 timer for derefter at flyve retur. Det 
skal vi selvfølgelig betale for. Det svarer vel til, at hvis du tager 
en taxa og beder chaufføren vente på dig, så vil taxameteret sta-
dig tikke, selvom du reelt ikke benytter taxaen, mens du venter. 
I vores målestok, har vi så bare en besætning på 12 mennesker, 
der skal aflønnes plus selvfølgelig lejen af et fly, der holder stille 
og venter på os.

Med prisen på flyet, på billet og nu også på busser fra lufthavnen 
til byen, er vi klar til at sætte turen til salg. Så læner vi os til-
bage for en stund, mens vi holder øje. Både Katinka og jeg har 

Leicester away
Af Randi Beinthin
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Google Analytics kørende i døgndrift, så vi hele tiden kan se, 
hvor mange der læser om turen, hvor mange der lægger den i 
indkøbskurven, og hvor mange der reelt køber den.
Vi ønsker os brændende at det skal lykkes. At lave flyture til CL 
kampe er højdepunktet på vores arbejdsår, og to år i træk har vi 
måttet undvære dette. Det er derfor med stor glæde, at vi kan 
konstatere, at salget går ganske fornuftigt.

Herefter følger nogle hektiske uger - vi forsøgte os med et fly til 
Porto, men det var desværre ikke muligt at sælge nok pladser 
og vi var derfor nødsaget til at aflyse. Samtidig bliver vi bom-
barderet med spørgsmål, både på mail og pr. telefon. Spørgsmål 
om turene, om billetter, om Awaykort og om medlemskaber. Alt 
imens sælges pladserne på flyet stille og roligt, og inden vi vid-
ste af det, havde vi fyldt det oprindelige fly vi havde booket. Vi 
vovede os derfor ud i et forsøg på at rykke op i en Airbus 330. 
388 pladser holder sådan én, og ganske stille og roligt fik vi også 
næsten udsolgt på dette fly.

Vi skulle afsted, og derfor ringede mit vækkeur altså kl. 05.15 
den 18. oktober 2016.

For første gang skulle min søn med på udebanetur til udlandet, 
så jeg fik ham vækket, hvilket sjovt nok ikke var det store prob-
lem på en dag som denne. 06.15 kom taxaen og så var dagen 
for alvor i gang.

Vi mødes med guiderne på turen som i dag er Christian og 
Casper fra Fan Clubbens bestyrelse. Det er en virkelig mærkelig 
følelse at være med på turen, og så alligevel ikke rigtigt at være 
på arbejde. Især når nu jeg har haft fingrene nede i al planlæg-
ningen op til. Derfor kan jeg heller ikke helt lade være og står 
længe og følger med i om indtjekningen af folk går som plan-
lagt.

Jeg slår en sludder af med John – manden med flyene – som er 
med på turen i dag, for at kunne hjælpe, hvis der skulle opstå 
noget, eller hvis nogen smider deres boardingkort væk.
William – den hjemmesideansvarlige – dukker op for at tage no-
gle billeder af de forventningsfulde fans, og laver en lille report-
age til vores hjemmeside om turens spæde start fra Kastrup. 
En enkelt uheldig fan dukker op, han har misset sit morgenfly 
til London, og får lov at købe en enkeltbillet derover. Alt i alt 
en rolig start, og alt forløb efter planen. Og må jeg have lov at 
tilføje, at jeg mener at 400 glade FCK fans, virkelig klæder Kas-
trup lufthavn?

Vi har arrangeret det sådan, at vi har det der hedder free seat-
ing på flyet. Det betyder, at man ikke har en fast plads på flyet, 

men kan sætte sig, hvor man vil. For at undgå tomme pladser, 
går vi en tur ned gennem køen og minder folk venligt om ikke 
at efterlade tomme sæder, så vi på den måde kan sikre at alle 
kan sidde sammen med dem de rejser med. Vi går ombord som 
de første, men  mit indtryk var, at det gik som forventet, og jeg 
hørte i hvert fald ikke om at nogen ikke kunne sidde sammen. 
Så langt så godt.
Selve flyturen var som flyveture er flest, relativt behagelige og 
alligevel vil man virkelig gerne ud af flyet, så snart det står på 
landjorden igen. Nogle få gange brød folk i flyet ud i slagsange, 
og nogle enkelte havde allerede startet festen, så stemningen 
var god.

Vel landet i East Midlands Airport kommer vi ud af lufthavnen 
til en lille busholdeplads. Desværre må kun to af vores busser 
komme ind ad gangen, så det tager knap en halv time at få 
sendt alle otte busser afsted mod Jubilee Square. Afsted kom vi 
dog, og vi ankom til et strålende solskinsvejr, så dagen tegnede 
til at blive herlig.

Det var virkelig en oplevelse at ankomme til Leicester. Vi havde 
hørt at Leicester ville gøre lidt ud af dagen for os, men jeg var 
nu alligevel overrasket over omfanget. Jubilee Square er en lille 
hyggelig plads, der ligger lige hvor gågaderne starter. Der var 
opstillet borde og bænke, de havde bygget en scene, der var 
boder med ølsalg, merchandise salg, massage og meget mere. 
De havde hængt vimpler op med FCK logoer på, over hele plad-
sen, plus at de stod og delte små stykker Leicester merchandise 
ud. De havde venligt politi og stewards der kunne hjælpe os 
besøgende, og der var endda opstillet toiletter til os. Jeg var im-
poneret, og har aldrig oplevet en bedre velkomst. Stor cadeau 
til Leicester for den fornemme velkomst!

At de lokale var overmåde venlige oven i hatten, gjorde bestemt 
ikke oplevelsen dårligere. Adskillige gange i løbet af dagen kom 
nogen hen og ville sludre om kampen, om Leicester og bare om 
vind og vejr. De var virkelig søde.

Sønnike og jeg besluttede at gå en tur i byen, hvor vi fik noget 
frokost og et hurtigt stop i en legetøjsbutik, men besluttede 
hurtigt at Jubilee Square skulle være vores base.
Her sad vi så, på en bænk i det herlige vejr, mens vi hyggede os 
med nye og gamle venner, bekendte og medfans. Nogle tog ud 
for at se U19 kampen, mens andre blev på pladsen hele dagen.
På scenen var der underholdning fra kl. 12.00 til vi skulle gå med 
marchen kl. 18.00. Det var en spøjs sammensætning af indslag, 
som bød på alt fra DJ’s, reggae musik, søde små piger der dan-
sede, lidt større søde små piger der dansede, fodboldspillere på 
stylter i karikerede spilledragter der dystede med hinanden og 
med de folk der nu bød sig til, men der var underholdning fra 
start til slut.

I løbet af eftermiddagen fyldtes pladsen langsomt med glade 
fans. Intet – absolut intet – slår følelsen af at være 1500 men-
nesker fra Danmark, der feststemte og begejstrede indtager en 
plads i et andet land, og er fælles om den fantastiske oplevelse 
det er at se sit hold spille Champions League fodbold. Jeg elsker 
det!

Når vi nærmer os tiden for marchens afgang er der traditionen 
tro, nogen der har sørget for en fodbold. Denne gang var der 
faktisk to. Disse bolde bliver så sparket højt op i luften, og den 
der modtager bolden i den anden ende, har så til opgave at 
skyde bolden videre. Det er til stor irritation for nogle, og til stor 
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begejstring for andre, men tradition er det blevet, og jeg synes 
det ville mangle hvis det ikke var der – og i øvrigt finder jeg stor 
fornøjelse ved at se voksne mennesker kaste sig rundt efter en 
bold, i bar iver for at være den næste der får lov at lave en højder 
på pladsen.

Endelig når vi tiden for marchen. Min dreng er blevet godt 
utålmodig, og glæder sig virkelig til at se stadion. Faktisk så 
meget, at han håber kampen bliver lidt forsinket, så han kan få 
lov at være der lidt længere. I mit stille sind håber jeg sandelig 
ikke han får sit ønske opfyldt – hvor meget jeg end holder af 
disse ture, så er det i forvejen nogle virkelig lange dage vi får, så 
hvis tidsplanen holder er det bedst for mig.

Marchen var endnu en af dagens højdepunkter. Jeg ved jeg 
kommer til at gentage mig selv, men det er altså nærmest 
ubeskriveligt at gå sammen med 1500 forskellige mennesker, 
med forskellige baggrunde og så alligevel have én ting til fælles. 
Også under marchen blev vi godt modtaget. Folk i Leicester 
stod i vinduerne og vinkede og tog billeder. Det var en utroligt 
imødekommende stemning vi mødte overalt.

Indtil nu har alt egentlig kørt på skinner og lige efter planen, 
men da vi når stadion viser det sig at der kun er to indgange 
åbne. Disse indgange er spærret grundigt af med hegn, så de 
kun lukker to-tre mennesker ind ad gangen. Disse får så tjek-
ket deres Awaykort, og bliver derefter virkelig grundigt visi-
teret. Det tager vanvittigt lang tid, og fordi folk gerne vil ind, 
begynder de at skubbe og mase. Det var en ubehagelig oplev-
else at stå der i køen, og vi var endda heldige nok til kun at stå 
der i 20-25 minutter. Vi hørte senere, at nogle ikke var nået ind 
til kampstart, hvilket må være en slem skuffelse, når nu man er 
rejst så langt. Det var heldigvis kun dagens første skuffelse.

Vi fandt nogle pladser oppe i hjørnet af afsnittet. Der var rol-
igt og god plads til barnet, som virkelig havde synes det var 
ubehageligt at blive mast i køen. Til gengæld havde vi pladser 
tæt på Leicesters fans, og for første gang den dag oplevede jeg 
andet end imødekommenhed og venlighed. Som man jo gør 
– især når vi er placeret så tæt på hinanden - blev der sunget 
sange frem og tilbage. Enkelte af Leicestersfans så ud som om 
det gjorde dem utroligt vrede, og sendte diverse fagter vores 
vej gennem hele kampen. Måske det var den sang, der han-
dlede om deres grimme koner, der gjorde dem gale, men i hvert 
fald var der fuld knald på rivaliseringen lige her.

Under hymnen fik jeg som altid voldsomme kuldegysninger, oh 
dear, det er altså noget særligt at opleve, og min søn stod med 
strålende, men efterhånden trætte øjne og lappede hver eneste 
aflevering i sig. Jeg var træt, men glad, det var fantastisk at have 
ham med, og vise ham en udebanetur også.

Selve kampen forløb med delvist at se kampen, at nyde min 
drengs glæde over oplevelsen, at følge med i sangdysten mel-
lem vores og Leicesters fans og et kort møde med Katinka, hvor 
vi ganske kort fik vendt dagens oplevelser.
Leicester fik deres ene mål, og holdt desværre eget må rent, og 
alligevel var det svært at gå derfra og være skuffet.

Efter kampen skulle vi direkte ned i busserne. Vi havde både 
otte busser, der skulle til lufthavnen, og tre der skulle til London. 
Der viste sig desværre at være et problem med busserne til Lon-
don, og den ene af vores guider måtte blive tilbage ved stadion, 
sende et hold mennesker i en taxa mod London, og bagefter 

selv hoppe i en taxa til East Midlands Airport. Det var dagens 
anden skuffelse, men det lykkedes dog og alle kom derhen hvor 
de skulle.

Den tredje skuffelse, og nok endda den værste var i lufthavnen. 
Deres scanningssystem til boardingkortene var gået i stykker, 
og det betød først og fremmest, at vi stod og ventede ved gaten 
i mere end 45 minutter, hvorefter der kommer to ansatte og 
begynder at tjekke boardingkort og pas. I hånden. Det tog en 
mindre evighed, og selvom vi faktisk ankom til lufthavnen i god 
tid, endte vi med at være omkring en time forsinket. Det er jo 
desværre den slags der sker, men efter så lang en dag, er over-
skudet til den slags ikke så stort som det kunne være.

Mens vi stod og ventede blev vi dog underholdt af at klubbens 
ledelse og spillerne kom forbi på vej til deres fly. Det løftede 
stemningen lidt, og folk klappede dem pænt på vej.

Da vi endelig når op i flyet og finder vores pladser, kigger min 
søde dreng på mig, fortæller at det har været en virkelig god 
dag, lægger sit hoved på min arm og sover, inden der er gået ti 
sekunder.

Få øjeblikke efter sover jeg også og vågner først, da vi lægger an 
til landing i Kastrup.

Endnu en skøn oplevelse er tikket ind på fodboldkontoen, og 
trods enkelte bump på vejen, tager vi hjem med følelsen af at 
det virkelig var en god og meget lang dag.

Leicester ude



Da det på Cypern blev en kendsgerning, at klubben for fjerde 
gang skulle spille med i Europas fornemmeste turnering, 
betød det også, at vores U19-hold endnu en gang fik mu-
lighed for at prøve kræfter med nogle af Europas bedste ung-
domshold i UEFA Youth League.

Brølet tog inden hjemmekampen mod Leicester på besøg hos 
vores unge drenge på School of Excellence til en snak om, hvilk-
en betydning Youth League har for U19-holdet og for School of 
Excellence? 

Første mand vi får en snak med er holdets træner Brian Riemer. 

Hvordan er det for de unge drenge at spille Youth League?
Flere af spillerne havde inden gået og snakket om, at det kunne 
være fedt at få lov at prøve osv. Så da vi kunne se, at der var 
stor chance for at vi kunne komme ud og spille Youth League og 
førsteholdet skulle spille returkampen på Cypern, ja så samlede 
vi spillerne efter en træning, spiste noget mad sammen og så så 
kampen i fjernsynet. Der var rigtig god stemning, og til sidst da 
Santander udlignede, ja der var det nærmest eufori. Og det var 
jo klart, at for drengene var det pludselig en realitet og en fed 
mulighed, hvilket vi selvfølgelig godt kunne mærke på holdet.

Hvad betyder det for jer, at være med i turneringen? 
Jamen for os, der er det jo den ultimative turnering at kunne 

matche vores unge spillere i. Vi sætter selvfølgelig stor pris på 
vores daglige kampe i ligaen, som også giver os udfordringer, 
men man kan sige, at Youth League er cremen af Europa, og 
ud over det sportslige niveau, er der også en masse lærdom for 
spillerne i dét at kunne agere i europæisk sammenhæng, spille 
i midtugen, spille mange kampe, rejse ud, forberede sig, spille 
mod hold, vi ikke kender særlig godt og skulle forberede sig på 
dem også. Så en opsummering på det hele må være, at det er 
en unik mulighed for de her drenge til at få en forsmag på, hvad 
der venter dem, hvis de slår igennem og går hele vejen.

Hvordan kan I mærke forskel på at møde de her hold i modsæt-
ning til de danske?
I vores kamp mod Porto, der fik vi decideret et chok. Vi mødte et 
hold som var langt over, hvad vi møder herhjemme og det fik vi 
også at føle undervejs i kampen. Jeg syntes de to andre kampe 
mod Brugge og Leicester har været kampe på niveau, altså på 
godt niveau herhjemme, hvor Brugge var bedst i forhold til de 
to hold. Men det er jo lige så meget det der ligger rundt om det 
hele. Der er et ekstra pres på spillerne, hvilket de også føler. Der 
er stor bevågenhed på kampene, hvilket vil sige, at der er rigtig 
mange, der har en mening om tingene, og det er de jo ikke helt 
vant til. Når vi møder et hold i ligaen, så er der jo ikke så mange, 
der har set den og ikke mange, der har været inde og se hvad 
kampen blev, men her bliver kampene altså vist på landsdæk-
kende TV. 

Unge drenge på 
den store scene
Af Christian Thomsen
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Youth League

Kampene bliver jo også vist i fjernsynet. Har det en betydning 
for drengene?
Det at kampene bliver vist i fjernsynet, det bruger vi 0 minut-
ter på at snakke om. Vi bruger det kun på den måde, at lige-
som de lærer en masse taktisk, og hvordan de forbereder sig på 
kampene, så lærer de også, hvad det vil sige, når der er fokus 
på dem. Og det her er måske 3% i forhold til, hvad der er på 
førsteholdet. Så på den måde bruger vi det selvfølgelig til at 
lære dem, at det er en faktor som er der, det er ikke noget I kan 
gøre noget ved, det er ikke noget I kan fjerne, det er ikke noget 
I skal være bange for, men dét er der bare. Og det er klart, at det 
bruger vi selvfølgelig som et led i uddannelsen, så de kan lære 
at håndtere presset og medierne.

Jeg har lagt mærke til at spillernes navne ikke står på deres 
trøjer. Er der en specielt grund til det?
For os er det vigtigt at signalere, at de her spillere, de er blevet 
løftet fra deres daglige U19-liganiveau til Youth League, men 
der er meget lang vej endnu op til førsteholdsniveau. Og vi kan 
godt lide at, der er noget at stile efter, og at der er noget at kigge 
op til. Vi har ingen ambitioner om at skabe et ‘mini FCK’ ud af 
det her U19 hold. De er i udvikling, de kæmper for at komme 
på førsteholdet, og den dag, de er dygtige nok, til forhåbentlig 
at komme på førsteholdet, ja så kommer dét der. Indtil da, der 
er det noget der er forbeholdt vores professionelle spillere og 
det er et vigtigt signal for os at sende. Ligesom når vi rejser ud, 
så bor førsteholdet på et femstjernet hotel, hvor vi bor på no-
get der passer til U19-niveau. Det er ikke kun et spørgsmål om 
økonomi, det er ligeså meget et spørgsmål om signaler, for at 
vise spillerne at ydmyghed er vigtigt. Selvom de er dygtige, skal 
vi også huske på, at de stadig spiller ungdomsfodbold, om det 
så hedder Youth league eller U19 ligaen. 

Efter snakken med Brian Riemer, stødte Nicklas Røjkjær til, og vi 
fik en snak omkring det at deltage i Youth League for ham som 
spiller og hvilken betydning det har haft for holdet som helhed.

Hvad betyder det for dig og for holdet, at I er med i Youth 
League?
Det betyder meget for mig Det er en superfed oplevelse, det 
er internationalt niveau og det er store hold vi møder, så det 
er noget jeg kan tage med videre. Jeg tror, at det også har haft 
stor betydning for holdet. Nu er der jo mange af os, der har 
spillet på diverse ungdomslandshold, så vi har prøvet at spille 
store kampe før. Det giver dog noget, at der pludselig er det 
ekstra pres, for der er jo TV på, så der er nogle flere øjne på én. 
Så man kan sige at der er et større pres på os i Youth League. Vi 
går selvfølgelig ind til alle kampene for at vinde dem, om det er 
i ligaen eller Youth League. 

Hvordan er det for jer pludselig at spille midtugekampe?
Jeg syntes det er helt vildt fedt. Jeg har ikke endnu ikke været 
mærket af det i benene, så jeg syntes bare det er fedt, at der er 
flere kampe, som jeg kan bevise mig i. Og når vi kommer fra de 
her midtugekampe, så kan vi tage det med ind i ligaen, hvor vi 
kommer fra en kamp i et sindssygt højt tempo. 

Da Vi havde Nicklas i tale var det svært ikke at høre ham om 
hans debut på førsteholdet i pokalkampen mod Jammerbugt, 
hvor han som de fleste husker kom ind i anden halvleg og 
scorede to mål. 
Armen det var super fedt, det var mere, end jeg kunne drømme 
om og en super debut. Jeg havde ikke regnet med, at det ville 
gå så stærkt, selvom jeg har været inde i en god udvikling. Jeg 
syntes jeg fik startet lidt sløvt ud her ovre, men jo mere jeg har 
vænnet mig til at være her, jo bedre er det blevet. Så på det sid-
ste syntes jeg bare det er gået opad, og jeg synes jeg tog chan-
cen, da jeg fik den.

Hvordan ser du din fremtid her i FCK?
Jamen jeg tager det meget stille og roligt. Lige nu handler det 
for mig om at bevise, at jeg er god nok til at komme over på 
10’eren og spille med førsteholdet. Og derfra så handler det om 
at kæmpe mig til spilletid derovre, og så må vi jo se, hvad der 
derefter skal ske.



William Kvist
Af Christian Thomsen

Aftenen før mødet med Leicester i Parken, mødtes vi med 
William Kvist, på hotel Bella sky værelse 1735, til en snak om 
mad, fritid, fodbold, hans ophold i udlandet og fremtiden. 
Det kom der dette interview ud af.

Er du god til at lave mad?
Det er sjovt du spørger, for jeg har en påmindelse på min tel-
efon, hvor der står, at jeg gerne vil blive bedre til at lave mad. Jeg 
elsker god mad. Og før vi fik min søn, der var vi tit ude at spise. 
Jeg blev faktisk kaldt Mr. AOK, sidst jeg var i FCK, fordi jeg vidste 
ligesom, hvad der foregik, og hvor jeg havde været henne på 
de sidste restauranter. Jeg kan lave en rigtig god risotto, hvilket 
er min hofret, men jeg må sige, at jeg er ikke så dygtig, som jeg 
gerne vil være. Så det er faktisk et område, jeg håber at kunne 
forbedre med tiden. Så vil sige, at jeg kan ‘the basics’.

Hvem laver maden hjemme hos jer?
Jamen nu er det sådan at vi får sådan en madkasse fra årstiderne 
og det er sådan rimeligt enkelt at gå til. Da vi boede i England 
fik vi også sådan en kasse med gode, friske økologiske råvarer. 
Så det er så enkelt at gå til, at vi faktisk bytter lidt. Jeg kan godt 
lide at sætte noget musik på og så bare stå i min egen verden 
og lave mad. Det kan jeg faktisk godt lide. Så det blander vi lidt, 
der er kønsrollerne ikke sådan defineret. Og så er jeg tit væk jo, 

så der kan vi godt lide at hente noget god take away mad, det 
kunne være sushi, indisk eller thai mad.

Hvad er din livret?
Årh, der er mange ting. Altså hvad er ikke godt? En rigtig god 
risotto, jeg selv kan lave, det syntes jeg er noget af det bedste. 
Eller en fantastisk pizza, med et godt glas rødvin til, syntes jeg 
også er rigtig lækkert. Bøf bearnaise, jamen der er så mange 
lækre ting. Og hvis jeg skal sige en ting, som er rigtig velsma-
gende, så kunne det være en tournado rossini med stegt foie 
grass oven på, dét er ikke dumt

Hvad er din dårligste vane?
Det kunne godt være, at jeg stadigvæk bider lidt negle. Jeg har 
forsøgt at lade være, men det syntes jeg er svært. Og så kan jeg 
godt lide, at tage et ekstra stykke kage, eller et ekstra stykke 
slik. Jeg er ikke den tyndeste i truppen, lad mig sige det på den 
måde.

Hvilke fritidsinteresser har du?
Man kan sige, at der står to, nej tre ting på. Jeg er én, der gerne 
vil have det bedste ud af livet, så også med det her fodbold og 
alle de rejsedag, vi har, så er jeg væk et godt stykke over 100 
dage om året. Så det er hver tredje dag jeg er væk fra familien. 
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Så prioriteten ligger hos min dreng og min kone. Derefter også 
mine venner og resten af min familie, som også har en stor 
prioritet. Jeg elsker det der sociale samvær. Og derudover så 
prøver jeg at efteruddanne mig en lille smule, altså jeg har jo en 
HA Bachelor fra CBS. Jeg er også i gang med at se, for benene 
varer jo ikke for evigt, hvad skal der ske bagefter fodbolden. Så 
er jeg bestyrelsesmedlem i B93. Jeg har nogle små workshops 
med min mentaltræner, jeg har et forløb med en filosof, så jeg 
prøver at spore mig ind på, hvad er jeg for en type, og hvor jeg 
kunne få mest ud af det, hvis jeg skulle ud i det private erhvervs-
liv engang.
Derudover, når jeg så endelig har min tid, så vil jeg sige, at så 
handler det om at finde noget ro. Jeg mediterer og det tager jeg 
som en stor nydelse for mig, når jeg har fri, faktisk at kunne få 
ro på. Og det kunne også bare være at sidde på Værnedamsvej 
med en kop kaffe, hvilket jeg gjorde forleden dag og bare sidde 
og kigge på ‘livet’ og den ‘buzz’ der ligesom er dernede. Og så 
kan godt lide at læse en bog, når jeg har tid til det.

Hvad betyder København for dig?
Det er sjovt fordi, jeg kunne forestille mig, at for nogen, der be-
tyder steder måske ikke så meget. Men for mig betyder Køben-
havn rigtig meget, i den forstand at, det er her fra min verden 
går. Så det med at føle sig hjemme og føle sig tryg, ikke tryg 
som i, at ‘jeg er bange for alt andet’. Jeg elsker at cykle rundt i 
København og følge med og opdage at der er kommet en ny 
butik dér og den nye metroring, hvilke muligheder gir det for 
byen. Altså jeg lever mig ind i byen. Jeg følger meget med i res-
taurantmiljøet og hvad sker der dér.
Jeg kan huske, at da jeg flyttede herfra og tog til Stuttgart, der 
var jeg nærmest helt elektrisk når jeg kom tilbage. Og jeg har 
det sådan, at jeg er meget visuel, så når jeg cykler rundt i Køben-
havn og ser dén eller dén bygning. Så husker jeg alle de minder, 
jeg har om det. Det kan være det første kys eller dér håbede jeg 
engang, at jeg skulle have en lejlighed eller lignende. Altså ens 
minder er jo det dyrebareste man har, så når jeg cykler, kører el-
ler går rundt i byen, så går jeg rundt i ‘mit liv’. Så selv da jeg var 
i Stuttgart, selv da jeg var i London, eller i Wigan, så kunne jeg 
mærke, at mit centrum gik ud fra København. Så derfor betyder 
København meget for mig, og det vil altid være en speciel by. 
Det vil altid være mit sted, som jeg vil vende tilbage til. Ja, jeg 
er stolt af København. Jeg har været mange steder, og der er få 
steder, der slår København.

Hvor gammel var du, da du begyndte at spille fodbold?
Jeg mener jeg var seks år, da jeg begyndte at spille i en klub fast. 
Det var i Rønne på Djursland. Vi flyttede herover, da jeg var 8 år. 
Og jeg har altid dyrket meget sport, fodbold var én af tingene. 
Badminton, håndbold og svømning, de tre ting og så fodbold-
en. Min mor sagde, at jeg var enormt fokuseret på det fysiske 
som barn, og jeg talte ikke før jeg var næsten to tror jeg, fordi 
det var så spændende at bruge kroppen.

Hvilken position spillede du som ungdomsspiller?
Jeg spillede lidt forskelligt. Altså da vi vandt danmarksmester-
skabet med KB som lilleput, der spillede jeg angriber, fordi jeg 
var hurtig. Jeg har også spillet højre kant meget, ligesom jeg har 
spillet central midt. Jeg syntes selv, at det har været midtbanen 
som har været ‘min’ position.

Du spillede højre back i FCK og så meldte du ud, at du ikke ville 
spille back mere. Hvad er historien om den beslutning?
Jamen, det er én af de beslutninger i mit liv, som har formet mig, 

tror jeg. Altså som ung spiller og få at vide af Ståle og landstræ-
neren, at hvis du fortsætter her (på højre back), så kan du ende 
i udlandet, tjene gode penge og spille fast på landsholdet. Og 
jeg syntes faktisk også selv, at jeg gjorde det godt på højre back. 
Lars Jacobsen var lidt ude af holdet i den periode, så det var 
sådan lidt wauuv. Og det har givet mig enormt meget at spille 
det halve år som back, i den forstand, at jeg begyndte at komme 
med som fast mand omkring landsholdet, jeg var med i Sydaf-
rika til VM, som også gav mig et boost. Derudover, så gav det 
mig en masse kampe i FCK på et hold som var rigtig godt. Det 
var med Gravgård, Linderoth, Allbäck og de dér, så det gav mig 
en masse rutine. Men jeg har altid haft målet om, at slå igennem 
på den centrale midtbane, det var ligesom der jeg følte, at jeg 
hørte hjemme. Jeg følte, at jeg derinde kunne være med til at 
bestemme noget, være med til at ‘gøre noget’ og gøre de andre 
bedre, hvilket jeg ikke følte jeg kunne i samme grad på højre 
back. Der ude ligger du lidt mere alene, du skal ligesom gøre 
nogle andre ting. 
Jeg diskuterede det her rigtig meget med min mentaltræner, 
som jeg også arbejdede med på det tidspunkt, så han var med 
i hele det forløb. Og det var ikke fordi han talte imod det, han 
ville ligesom bare sige, ”jamen William, er det dét du vil, så gør 
det’. ‘Men er det dét du vil?” Og der kan jeg huske, der var en 
udekamp mod AaB, det var egentlig en intens kamp og vi vin-
der til sidst, så en god kamp. Og midt i anden halvleg, der løber 
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jeg ude på højre back og tænker bare, ”hvad fanden laver jeg 
herude?” Altså, det var ikke det, jeg ville. Jeg kan da godt se, at 
jeg havde speeden, fysikken og indlæggende, så der var rigtig 
meget, der kunne lykkedes som højre back, men jeg ville have 
været bange for ikke at være glad. Heldigvis var Ståle meget for-
stående og spurgte ”er du sikker?”. Det tænkte jeg så over en 
ekstra gang, og det var jeg sikker på. Dette gav mig så noget 
energi og noget benzin til, at jeg skulle lykkedes med det, for 
det var jo ikke sikkert, at jeg kunne spille mig på, på den centrale 
midt.
Og vi havde jo ikke siddet her i dag, hvis jeg var endt i én el-
ler anden 2. divisionsklub og spillet central midt, så var det jo 
måske kommet til at se dumt ud, at jeg tog den beslutning, men 
i dag er jeg rigtig tilfreds med, at jeg traf den beslutning og ‘gik 
mine egne veje’ og traf mit eget valg. Så det var et vigtigt valg, 
jeg tog tidligt i min karriere.

Hvilken betydning har KB/FCK haft for din udvikling?
Jamen det kan ikke siges klart nok. Det har betydet rigtig 
meget. Altså som du kan høre, så er jeg lidt af en nostalgiker. 
Og de baner vi træner på i dag, det er de samme baner som jeg 
rendte rundt på, da jeg var otte år, så det giver mig stadig en 
enorm værdi. Så det har været et fantastisk udviklingssted. Jeg 
hørte engang et udtryk, at nogle rejser i rum, andre rejser i tid. 
Og jeg rejser i tid, i den forstand, at jeg kan godt lide at være i 
det samme rum, hvor jeg føler mig godt tilpas. men tiden kan 
sagtens flytte sig, så det er nogle andre oplevelser. Så KB har 
bare altid været min base. Så engang imellem, så sniger jeg mig 
stadig over i ‘Qvisten’ og kigger ud på svømmepoolen. Det er jo 
en dejlig klub. 

Hvilke styrker har du som spiller?
Altså, nu har vi snakket ungdomsår. Jeg har altid følt mig lidt un-
derlegen i ungdomsårene. Jeg har altid spillet på førsteholdet 
og på ungdomslandsholdet, og jeg er næsten altid startet inde. 
Alligevel har jeg altid haft en følelse af, at jeg har manglet en 
træner som kunne italesætte, hvad er det egentlig, du er god til 
William. For når I ser mig spille, så er det jo ikke mig, der spiller 
med hæl og tå, dribler ti mand osv. Og der tror jeg, at jeg har 
manglet én der sagde til mig: ”William du kan en masse andre 
ting”. Jeg kan ikke engang lave et trick når jeg jonglerer med 
bolden. Og det er klart, at nogle gange som ungdomsspiller har 
jeg tænkt, ”jamen, hvad er det så egentlig jeg kan?” Derfor har 
jeg også arbejdet meget på, bl.a. med min mentaltræner, hvad 

er det egentlig er, jeg kan. Og der er der nogle helt basale ting. 
Jeg har eksempelvis en god grundteknik. Jeg taber sjældent 
en bold, og jeg syntes selv, jeg er sikker i mine pasninger. Jeg 
har en god fysik og efterhånden har jeg også fået opbygget en 
enorm erfaring. Så på mange områder er jeg jo sådan en all-
round spiller. 
Jeg er også enormt dygtig til at passe på mig selv i forhold til 
skadesforebyggende, i forhold til a komme ned og styrketræne. 
Jeg har en enorm disciplin, og jeg er aldrig skadet. Så jeg får 
rigtig meget ud af mit talent. Så jeg er god til at optimere netop 
dét talent jeg har. Og så har jeg udviklet mig til at være en god 
leder.

Har du nogle ritualer før en kamp?
Jeg har en rytme, som jeg gerne vil have, det er dog ikke et rit-
ual, som hvis det ikke sker, så går det dårligt. Og min rytme har 
skiftet gennem årene. Men jeg har helt klart et forløb, hvor jeg 
gerne vil have at tingene, de sker bum bum bum. I dag kan jeg 
være sammen med min lille søn, to timer før kampstart, hvor 
det godt kan være lidt hektisk, tage mit jakkesæt på, ind i bilen 
og i Parken, og så er jeg klar. Så det har jeg tillært mig. Så ingen 
ritualer, men en rytme som jeg ved gør mig bedre. For eksem-
pel har jeg en lille lydfil, som jeg sætter mig ud på toilettet og 
hører, gerne før hver kamp. Det er en lille lydfil, som er sådan 
noget visualisering er nok den bedste beskrivelse, som visual-
iser en masse ting, får mig op i det rigtige gear og ”wauv, kan du 
huske den kamp.” Ser en masse aktioner, hvor jeg gør tingene 
på den måde, som jeg gerne vil have, at jeg gør dem, hvilket gør 
for mig, at det er nemmere at komme ud på banen og gøre det 
igen. Og det bruger jeg meget, da det påvirker mit sind, og når 
jeg så kommer derud, så har jeg en fed fornemmelse. Så vil hel-
lere kalde det en performance booster, som jeg bruger.
Når vi skal på banen til opvarmning, så løber jeg ud som den 
første, for så ved jeg, at så er jeg klar, så det kan du jo godt kalde 
et ritual. Så ud først og vise, at der er energi på, så det er jo en 
rytme for mig, som får mig det rigtige sted hen.
Ligesom når der er fløjtet til halvleg, så lunter jeg også helst ind, 
for at vise overskud over for mig selv. For det kan godt være, at 
vi har spillet 45 minutter, men hey, jeg lunter sku’ lige ud.

Hvordan og hvornår kom kontakten til FCK igen efter dit 
ophold i udlandet?
Jeg har jo nærmest haft kontakt til FCK under hele mit ophold. 
Da Ståle var i Køln, snakkede jeg også med ham over telefonen 
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og det samme med Johan Lange herhjemme, som jeg også hele 
tiden har haft en god kontakt til. Men det er klart, at den som-
mer jeg skifter hjem, blev det selvfølgelig intensiveret. Jeg var 
ikke selv bevidst om, at jeg skulle hjem på det tidspunkt, for jeg 
var egentlig klar til at ville have givet det et forsøg mere i ud-
landet. Men da Ståle sådan mere konkret siger, at der er faktisk 
en mulighed, så kunne jeg mærke, at tanken voksede med mig 
over lidt tid. Så det var egentlig ikke meningen fra starten af, 
men det blev det helt rigtige kan man sige. Jeg ville i hvert fald 
ikke hjem og blive en fesen version 2.0. 

Der snakkes en del om kulturen i FCK, kan du prøve at sætte 
nogle ord på hvad det er for en kultur?
Nu har jeg ikke været i andre danske klubber, heldigvis, så 
jeg kan ikke sige det i forhold til det. Men jeg kan sige, at FC 
København er det tætteste, du kommer på en international 
klub i Danmark, på godt og ondt i den forstand, at vi bringer 
udlændinge til holdet og der er et klart koncept om, at der skal 
sælges spillere. Der er også et klart koncept om, at vi også er en 
forretning, hvilket man kan syntes om, hvad man vil, men den 
kultur der er, det er en vinderkultur. Og hvad kendetegner så en 
vinderkultur? Jo, vi stiller enormt høje krav til hinanden, og vi 
ved godt, at de der ikke lever op til kravene, de er her heller ikke 
mere. Så det er ikke en social klub på dén måde.
Vi har også en rigtig god omgangstone og i forhold til andre 
klubber, jeg har været i, så har vi en fed kultur. Så vi er gode til at 
være kammerater og der er helt sikkert også nogle som er reelle 
venner, men det er en performance klub og folk har ambitioner 
her. Folk er ikke nødvendigvis tilfredse med at spille i FC Køben-
havn, nogle vil også videre, hvilket er accepteret. Derfor stiller vi 
til træning enormt høje forventninger til hinanden, ligesom vi 
gør til kampene.
Det betyder, at det staff som er omkring holdet også er seriøse 
og stiller høje krav. Og det giver nogle gange en meget lige-
frem kultur, hvor der skal leveres hver dag. Ståle sagde på et tid-
spunkt, at vi er ikke en procesklub, vi er en performanceklub. Vi 
har ingen problemer med at sige vi er favoritter, når vi er det. Vi 
har ingen problemer med at melde ud, at vi skal være mestre 
syv ud af de næste ti år.
Så det som Ståle har gjort rigtig godt og som han er god til, det 
er at tætne gruppen og han er rigtig god til den mandskabsple-
je, som skaber den kultur. Han har formået at gøre, så man føler 
sig mere som et hold, og vi føler os mere sammen, end man 
eksempelvis gjorde i Stuttgart, hvor jeg følte mig meget ensom 
og meget alene i at skulle levere selv. 
Og så de folk han har omkring sig. Jeg vil også nævne Anders 
Storskov som en af kulturbærerne, ligesom Jesper Larsen og 
Per Wind. De ved, hvad det handler om, de har været her rigtig 
længe og prøvet det i så mange år. Så der bliver joket, givet 
kræmmere og alt det der, men man ved også godt, at hvis ikke 
du leverer, så kan du ikke være her. Og det kan godt være en 
hård kultur, men det gør også bare, at du holder dig på tæerne. 
Og det er fedt, for som sagt, så vil jeg gerne have det meste ud 
af livet. Og jeg elsker det miljø som er kærligt og der skal leveres, 
det passer mig rigtig godt.

Du er den spiller i FCK’s historie med flest kampe. Hvad betyder 
det for dig, at have den rekord?
Siden jeg var otte år og begyndte at få billetter til at komme 
ind i Parken, har jeg jo siddet der og kigget på en masse store 
spillere spille inde i Parken. Hvis du kombinerer det med, at 
jeg som ungdomsspiller ikke syntes jeg var verdens bedste og 
tænkte, om jeg nogensinde kom til at spille derinde, så hvis jeg 
kunne sige til den lille dreng, at du når faktisk flest kampe for 

det hold her, som er Nordens største klub, spille for landsholdet, 
så ville jeg nok sige, ”Arhh”. Jeg er enormt stolt over det. Jeg kan 
huske, at jeg sad nede i Stuttgart engang, hvor vi var i pokalfi-
nalen mod Bayern München, hvor de sagde, at vi kunne skrive 
historie, hvis vi vinder pokalen og jeg bare tænkte ”jeg er sgu 
da ligeglad med om en eller anden skriver, at William Kvist har 
vundet pokalen i den tyske pokalfinale. Men dét jeg godt gad, 
det var at nå Hjaltes rekord. Og igen, det er et sted hvor folk de 
kender mig, og jeg kender dem. Jeg vil også gerne være den, 
der vinder flest danske mesterskaber i historien, fordi FCK og 
Danmark, er på en eller anden måde min kampbane. Jeg har 
ikke formået, ligesom Zlatan, der siger han vil have hele verden, 
jeg kan godt nøjes med København og med Danmark. Og det er 
jeg da enormt stolt over. Så det betyder rigtig meget, det er en 
ting jeg altid vil tænke tilbage på med glæde.

Hvad er din største oplevelse som fodboldspiller?
Der vil jeg gerne nævne to. Altså, der var en aften i Parken, hvor 
vi slår Rosenborg, i kvalifikationen til Champions League. Den 
kamp var for holdet og klubben et vigtigt skridt tilbage til, lad 
mig sige det på den måde, det var raketskuddet til den der 
fantastiske sæson 2010-2011. Og det var for mig personligt, 
lige i starten, hvor jeg spillede fast på den centrale midtbane 
med Claudemir, og havde vi ikke kvalificeret os til Champions 
League der, så er jeg ikke sikker på, at jeg var endt i Stuttgart. 
Jeg var måske nok kommet ud i Europa, men måske ikke den tur 
til Stuttgart. Så på alle mulige måder var kampen ligesom vigtig 
for mig. Jeg kan huske følelsen efter kampen at være central på 
et hold, i min hjerteklub, som skulle spille Champions League. 
Det var mange ting der gik op i en højere enhed den aften.
Den anden var, at jeg vandt Danmarksmesterskabet for efter-
skoler, hvor jeg var anfører på holdet. Jeg gik på Haslev Idræt-
sefterskole. Den fornemmelse at spille finalen, som vi vandt og 
det som fodbold handler om, at jeg spillede sammen med mine 
kammerater, for vi havde ét skud i bøssen, for året efter der var 
det nogle andre, der spillede der. Den kampiver jeg så i øjnene 
på mine holdkammerater, altså, det var en stor fornøjelse at få 
lov til at opleve, hvad fællesskab kan gøre ved os folk.



»Hold kæft, hvor er her varmt,« lyder det fra en ung FCK’er. Han 
tørrer sveden af panden og søger tilflugt i skyggen af et 
bredkronet træ.

Vi befinder os midt inde i den cypriotiske hovedstad. Langt fra 
de hvide strande, de store resorts og de udskejende briter. 
På en lille plads inden for den gamle bymur samles en større 
gruppe københavnere. Her skal de varme op og dulme nerverne 
forud for aftenens altafgørende CL-kvalifikationskamp mod 
APOEL.

Solen skinner, og temperaturen afspejler meget godt, at vi be-
finder os på så sydlige breddegrader. Pladsen ligger halvt badet 
i sol, og der er rift om siddepladserne i den sparsomme skygge. 
Ganske belejligt ligger der en lille bar i den skyggelagte del af 
pladsen. 

»You want the local beer?« spørger den travle bartender og be-
gynder at skænke et glas Carlsberg. Bartenderen når knapt nok 
at fylde glasset helt op, før han er i gang med at betjene den 
næste kunde. Den knastøre varme gør københavnerne tørstige, 
og i løbet af dagen bliver der langet hundredvis af øl, vand og 
cocktails over disken. 

Pladsen grænser op til den tyrkiske del af Cypern. Med jævne 
mellemrum høres bønnekald fra en nærliggende moské, og få 

meter fra pladsen kan man sågar få et glimt af de tyrkiske gader. 
Som eftermiddagen skrider frem, kommer flere og flere til, og 
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En hed aften i Nicosia
af  Mikkel Blichmann Faartoft



man kan tydeligt mærke spændingen og nervøsiteten forud for 
aftenens kamp. 

Kl. 19:45 er det tid til at drage mod stadion. I fælles flok marcher-
er små hundrede københavnere gennem byens hovedstrøg, 
Ledras, og ud af den gamle bydel. Uden for bymuren venter 
fanklubbens bus og en masse taxaer.

Eskorteret af det lokale politi kommer vi hurtigt frem til GSP Sta-
dium, der ligger langs motorvejen lidt syd for Nicosia. Et lille, 
åbent stadion med plads til 22.000 tilskuere. En heksekedel, 
der ad flere omgange har været endestationen for de nordiske 
holds CL-eventyr. 

Hjemmeholdets tribuner bliver hurtigt fyldt op, og på trib-
unerne ved siden af vores afsnit har de orangeklædte cyprioter 
travlt med at gestikulere, at vi ikke slipper levende herfra. Vi har 
tilsyneladende en hed aften i vente.
Kampen går i gang, og vi er ganske fint med. Ikke blot på banen, 
men også på tribunen, hvor cyprioterne ikke er lige så vilde som 
forventet. Dog står man med fornemmelsen af, at det hele kan 
eksplodere og blive rigtig hedt, hvis bare APOEL får bragt sig 
foran.

I det 69. minut sker det så. Sotiriou bringer APOEL foran, og for 
første gang oplever man den heksekedel, som medierne har 
snakket så uendeligt meget om i ugerne op til kampen. Hele 
stadion synger og hopper. Vi er virkeligt på udebane nu. 
Men bedst som det ser allerværst ud, udligner Santander. Målet 
bliver scoret i den modsatte ende af banen, og der går faktisk 
flere sekunder, før det går op for de medrejsende københav-
nere, at målet er dømt. Tiden står stille. F.C. København er nu få 
minutter fra CL-gruppespillet. Jublen er enorm!

Dommeren fløjter kampen af, og København er tilbage i Cham-
pions League.

Denne hede aften i Nicosia vil aldrig blive glemt! 

Cypern Ude
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I mere end et årti har FCK fans engageret sig i kampen imod 
racisme og fremmedhad. Siden 2004 har klubbens fans sa-
marbejdet gennem det europæiske netværk imod racisme, 
FARE.  I det følgende skal vi dykke ned i historien og se på 
hvorfor dette arbejde har været nødvendigt og hvordan situ-
ationen er i dag. 

“Jeg håbede du blev skudt i Paris”, skriver en person ved navn 
Mark, på Zankas Twitterprofil i april og bliver efterfulgt af flere 
kommentarer fra andre brugere, så som: “Hop op i træet, hvor 
du hører hjemme.”

Det er efter en Brøndbykamp og bølgerne går højt. Men at tale 
sådan om andre mennesker eller hade dem så meget, så man 
ønsker dem skudt er et sørgeligt skråplan og et bevis på, at det 
stadig er nødvendigt at tage afstand fra voldsytringer og 
racisme. 

De sociale medier som Facebook og Twitter er en losseplads for 
ekstreme holdninger, og man kan mene, at der ikke er noget 
at være urolig for. Problemer med racisme og fremmedhad er 
ikke helt så seriøst og modbydeligt herhjemme, som man ser 
rundt om i Europa, navnlig i Østeuropa hvor abelyde og racis-
tiske tilråb efter sorte spillere og vold mod antiracistiske fans er 
hverdag. Men vi skal ikke mere end ti år tilbage i FCK’s fanmiljøs 
historie, for at finde en racistisk motiveret episode.  

På og omkring Parken var der sat klistermærker op med teksten 
“FCK fans mod muslimer” prydet med en af Muhammed-teg-
ningerne, hvor profeten Muhammed har en bombe i turbanen. 

“Det er en meget ubehagelig sag, som vi ønsker at lægge bag 
os så hurtigt som muligt. Det syge budskab på klistermærk-
erne går imod alt, hvad FC København står for, og det er helt 
urimeligt, at vores mange tusinde fans mistænkeliggøres på 

En mangfoldig tribune 
imod racismen 
Af Jakob Neerbek, Rude Lions 



FARE

Brølet nr. 78  - Vinter 2016 27

grund af nogle ganske få idioters gerning”, lød det fra FC Køben-
havns daværende bestyrelsesformand Flemming Østergaard i 
en pressemeddelelse dengang. 
Klubben fandt frem til gerningsmanden ved hjælp af aktive 
fans og denne blev ekskluderet fra Parken. Også fanklubben var 
meget hurtig ude og fordømme klistermærkerne, hvilket bragte 
stor ros fra medfans, bl.a. på fanforaet Sidelinien, skrev en: “Det 
er helt utroligt at man har taget hånd om denne sag så sindssygt 
hurtigt. Som FCK FAN, DANSKER, 2. g´er og MUSLIM , vil jeg på 
vegne af rigtig mange ligesindede udtrykke min dybeste res-
pekt for jer alle, I har været fremragende. En anden bruger skrev: 
“Jeg vil også gerne som FCK-FAN, dansker, adopteret, dog uden 
selv at være muslim, sige tak for opbakningen, da denne også 
betyder meget for mig. 

Episoden førte senere til en opstramning af reglementet til FC 
Københavns hjemmekampe. 

Politik eller bare sund fornuft?
Det er ikke gået stille for sig på tribunerne, internettet, de 
københavnske værtshuse og andre dele af fanmiljøet, når der er 
blevet diskuteret antiracisme og fodbold. Mange er af den hold-
ning, at man skal skille politik og fodbold ad, hvilket da også 
er klubbens officielle holdning. Spørgsmålet er dog om antira-
cisme overhovedet er politik? 

I 2004 begyndte nogle fanfraktioner sammen med fanklubben, 
at støtte op om FARE, Football Against Racism in Europe. 

Det er et fanbaseret netværkssamarbejde, som udveksler er-
faringer og blandt andet står bag en årlig kampagne i oktober 
”Football People Action Weeks”, hvor fans, spillere og forbund 
i hele Fodboldeuropa markerer sig imod racisme, vold og dis-
krimination. 

Det er igennem årene blevet til et hav af store bannere, som 
blandt andet fra langsiden under Øvre C fortæller, at vi i Køben-
havn er stolte af vores mangfoldige og farverige by og at vi ikke 
finder os i racisme. Budskabet fra FARE blev senest markeret 
hjemme mod Silkeborg, med et stort banner med teksten: ELSK-
ER KØBENHAVN - IMOD RACISME. Også spillerne og Ståle bakk-
ede kampagnen op med en fin lille film til de sociale medier.

Et rum for alle
Fanfraktionen Rude Lions er toneangivende i aktiviteterne om-
kring FARE og har den holdning, at racisme, sexisme og homo-
fobi slet ikke hører hjemme på stadions eller i samfundet 
generelt. 

Rude Lions fik af nogen skudt i skoene, at man forsøgte at skabe 
sig en platform for venstreorienteret politik. Det har dog aldrig 
været hensigten, tværtimod handler det om at skabe et rum for 
alle: Alle, som elsker fodbold og FCK om du er mand, kvinde, 
homo eller heteroseksuel, sort eller hvid. 

Det er svært at være neutral overfor Heil Hitler-hilsner, abelyde 
eller andre nedsættende tilråb. Derfor er det at skabe plads ikke 
det samme som at prædike politik. Det er almindelig respekt for 
andre mennesker.  Rude Lions og FC København har et fælles 
ønske om, at samarbejde imod racisme og diskrimination, uden 
der går partipolitik i det. Klubben gav eksempelvis 300 børn og 
forældre fra asylcentre på Sjælland en fantastisk dag i Parken, 
da FCK tog imod Hobro i september 2015 og støttede samtidig 

Røde Kors. Man kan altså godt tage socialt ansvar og være med-
menneskelig, uden at være direkte politisk.   

Stadig nødvendigt
I 2015 offentliggjorde FN’s racediskriminationskomité en rap-
port, der fastslår, at diskrimination og fremmedhad er stigende 
i Danmark. Og hver sæson høres om nye tilfælde af racisme i 
fodbold. 

Derfor er det en fordel, at der på det europæiske plan findes et 
samarbejde, som FARE der kan mobilisere modstand mod rac-
isme og organisere diverse kampagner, der dækker på tværs af 
klubber og landegrænser. 

Organisationen er også med til at påvirke det europæiske fod-
boldforbund UEFA. Et arbejde, der blandt andet er kommet så 
langt, at en klub kan taberdømmes 0-3, hvis dommeren vurder-
er, at der er tale om racisme fra tribunerne. 

UEFA’s ”No to racism”-reklamer kender alle efterhånden. Der er 
derfor ingen tvivl om, at der fra etablissementet og fra fodbold-
spillerne er et ønske om en ende på racisme og diskrimination. 

Det kan man også læse i ordensreglementet i Parken, der på 
mange måder siger det hele. 
”§ 1 At bevare den gode stemning i Telia Parken, at alle besøgende 
føler sig trygge både før, under og efter opholdet, samt at sikre 
plads til alle uanset udseende, religion og kulturel baggrund, ” står 
der. Der er dog lang vej endnu og ofte er det stemningen på trib-
unerne, som sætter dagsorden. Det er derfor vigtigt, at der altid 
holdes fokus på at bevare den gode stemning i Parken.

Derfor forsættes arbejdet omkring FARE-kampagnen år efter år. 
FC København skal nemlig afspejle byen omkring klubben: En 
mangfoldig, tolerant og farverig by med store drømme, håb og 
ambitioner.  





Christian Hindkjær fra Rude Lions giver her svar på,
hvem de er.

Hvad var I for en gruppe folk?
Rude Lions er først og fremmest passioneret FCK-fans, og deru-
dover er vi en social og ret mangfoldig gruppe, hvilket også er 
med til at afspejle, hvorfor vi interesserer os for disse kampag-
ner. Vi har håndværkere, jurister, der er kvinder og mænd, og der 
er sorte og hvide.
Rude Lions fungerer også som en slags social club. Vi har arran-
geret fodboldturneringer med hold fra hele Europa og sat utal-
lige koncerter op med større og mindre bands. Derudover ser vi 
også hinanden ved siden af fodbolden.

Hvordan husker du tilbage på tiden da I startede?
Første kampagne var ikke uden problemer, og der var et par 
konflikter på det tidspunkt.
Det “uofficielle” fanmiljø var begyndt at spire, Urban crew var 
lige blevet dannet og begyndt at markere sig på stadion. Mange 
var af den holdning, at vi forsøgte at bringe politik ind på sta-
dion, hvilket egentligt ikke var tilfældet. Men set i bagklogska-
bens klare lys kan jeg måske godt forstå forvirringen. Jeg tror 
ikke vi var så gode til at skille tingene ad dengang, da mange af 
os var, og stadigvæk er, politisk aktive.
Men vi var aktive på så mange forskellige måder, at vi også var 
internt uenige om mange ting. Så det har aldrig været hen-
sigten at blande sport og politik. 

Er der forskel på at lave en kampagne som FARE nu og dengang?
Der er egentligt ikke ændret sig så meget, siden første gang 
vi lavede kampagnen i 2004. Det er måske blevet nemmere at 
komme igennem med noget, da klubberne og UEFA også selv 
har stor fokus på det.Kampagnerne har som regel bestået af en 
koordineret samarbejde mellem klubben, FCKFC og Rude Lions. 
Nogle af årerne har den ene været mere aktive end den anden. 
Men vi har altid haft opbakning til vores arbejde. 

Hvordan var fankulturen dengang versus nu?
Jeg syntes vi har fået en fankultur, vi kan være pisse stolte af! 
Urban Crew og alle de andre fraktioner på Sektion 12, laver jo et 

kæmpe arbejde, og det gør mig sgu stolt over at være 
Københavner.
Fankulturen er måske blevet ledt mere topstyret, og ikke så 
anarkistisk, som den var før på Nedre C, på godt og ondt. Men 
vi er jo blevet nogle gamle røvhuller ovre på C-tribunen, og der 
er det fedt, at vi har noget nyt frisk blod til at skabe stemning i 
Parken og away.

De tidligere konflikter der har været, føler jeg er blevet begravet. 
Vi møder nu en bred forståelse for vores arbejde, hvilket jo er 
super fedt. For så har vi måske i sidste ende gjort et eller andet 
rigtigt, og måske været med til at rykke nogle holdninger. For 
København er en mangfoldig by, og det skal den have lov til at 
blive ved med at være.

Rude Lions
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Af Kasper Lydik Almst

Hvem er Rude Lions?



Danmarks første pitch invation?
En af de flotte gaver til Fan Clubbens fødselsdag var disse to gamle billeder fra august 1964, som Rude Lions havde med, do-
neret af Lars Rasmussen. 

Det er ren fannostalgi fra en vores moderklubber, KB. Lars Rasmussen stod selv på tribunen ”Cementen” i Københavns Idrætspark 
den dag i august 1964. Esbjerg var på besøg til en kamp mod KB. En kamp som KB vandt med 5-2 efter at have været bagud med 0-2 
efter bare otte minutters spil. Undervejs blev spillet afbrudt, da en lille gruppe KB-tilhængere løb på banen. Ifølge Lars Rasmussen 
var det Danmarks første pitch invasion. Tilhængerne havde brugt hele dagen på at male budskabet på et gammelt lagen, men de 
fik ikke meget ros for deres præstation. I KB-bladet stod der efterfølgende: ”Vi tager afstand fra sådanne ulødige tekster. Vi forestiller 
os ikke, at disse personer er KB-medlemmer.” 

Det blev desværre ikke til mesterskab det år. Det løb B1909 med efter at have vundet 1-0 over KB i Idrætsparken. Først i 1968 lykk-
edes det KB at genvinde mesterskabet. 
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Pitch invation



TAK!
Den 24. oktober kunne F.C. København Fan Club fejre de første 25 år som 
Danmarks største fanklub.

Og de 25 år er blevet fejret godt og grundigt. Den 8. oktober havde vi inviteret alle til at feste sammen med os og festet det blev der. 
I løbet af dagen var der åbent hus for hele familien. Der var popcorn, slushice, hoppeborg og tombola for de yngste familiemedlem-
mer og lækker mad og øl til de tørstige.

Senere på dagen blev dørene slået op til en ordentlig fest med kulørte drinks og dans på bordene. Festen varede til langt ud på 
natten, og først da de kontoransatte havde fået vabler på fødderne, lukkede og slukkede festen.

Den 23. oktober havde vi arrangeret en jubilæumstur til Odense. For bare 200 kr. kunne man denne dag komme til fodbold i 
Odense, og vi havde selvfølgelig også reserveret to pladser til en kagemand og kagekone og bød på øl og sodavand på en rastep-
lads undervejs.

Man må sige, vi har fået fejret de 25 år grundigt. Det er også noget af en milepæl, som vi er svært stolte over, at have nået for der er 
sket meget på de 25 år. 

Vi er gået fra at være en mindre gruppe mennesker med kærlighed til B1903 eller KB, til at være Danmarks største fanklub med et 
hjerte, der banker for Løverne i Parken. Og det er ikke kun fanklubben og kulturen, der har vokset sig stor. Løverne har således spillet 
sig fra gennemsnitlige præstationer til pladser blandt stjernerne i Champions League.

Vi har gennemgået mange udfordringer på de 25 år, men vi står i 2016 stærkere end nogensinde før. 

Tak til alle, der har deltaget i fejringen, og en kæmpe tak til F.C. København for den yderst flotte gave. Leif Bjørn, Lars Mercebach & 
Daniell Askholm kiggede forbi jubilæumsfesten og overrakte formand, Lars Thor Jensen 25.000 dejlige danske kroner. De 25.000 kr. 
skal bruges til at videreudvikle både fanklubben, men også den københavnske fankultur. 

Vi vil også gerne sende en stor tak til Carlsberg og Rude Lions for deres flotte gaver.

DU skal også have en stor tak for at være en del af Danmarks største og bedste fanklub.

Tillykke til os alle sammen med de 25 år.

Vi tager 25 år mere for København.
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Tak - FCKFC 25 år
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Venner og fjender

Venner
1. Byen Leicester
Det er ikke hver dag, at der 

spilles Champions League i 

Leicester, og det kunne man 

tydeligt mærke på byen, 

der var stolte af at få besøg 

fra København. Velkomst-

komite på stationen, fælles 

fanzone i centrum og generel god stemning på byens pubber 

var det, der mødte de mange københavnere, der havde taget 

turen til England. Mere af det, tak. 

2. David Nielsen
Ikke noget med, at han sørgede for Brøndbys andet nederlag i 

sæsonen med hans Lyngby-mandsskab, så fik han i samme om-

bæring pisset lidt på de uvaskede fans og udråbte sig selv som 

den mest hadede mand på Sydsiden. Og at hadet heldigvis var 

gengældt. Det kan vi godt lide at høre fra vores gamle angriber. 

3. Tom Høgli
At have en så loyal mand som 

Tom i truppen er fantastisk. 

Han er helt afklaret med sin 

rolle i klubben og når han 

en sjælden gang kommer på 

banen, så har han i dette eft-

erår leveret toppræstationer. 

Mere kaffe til Tom.

Fjender 
1. Kasper Schmeichel
At hans far er Brøndbysvin kan manden 

jo ikke gøre for, så det kan vi ikke rigtig 

lægge ham til last. Men de to redninger 

på Corner i kampene mod Leicester find-

er vi os ikke i. Og hvor lang tid kan det 

tage at sparke et målspark. Er der nogen, 

der vil se efter, om han stadig står i Park-

en og tager tilløb?

2. Dannys knæ
Så lad dog manden spille fodbold! Danny Amankwaa er igen 

ude med en knæskade, der har holdt ham ude det meste af eft-

eråret, og det er ikke første gang knæet skaber problemer for 

ham. Vi vil bare gerne se Danny rundsmadre venstrebacks på 

stribe. Så kære knæ. Nu er det nok!

3. Overnationale 
pirat-atlant-udbrydderligaer 
Hvis de da overhovedet bliver til 

noget. 

Hold nu fast en dårlig ide. Den 

har bare aldrig været god. 

Vi kæmper med nedadgående 

tilskuertal. Tror I det bliver bedre 

af at møde et hold fra Polen?

Venner og fjender





Red nu den pokal 
– den fortjener det

Der var én positiv ting at sige om, at der kun var 651 tilsk-
uere på Aalborg Stadion, da Jammerbugt mødte København i 
pokalen: Så er 711 i det mindste ikke bundrekorden længere. 
Ikke, at det er meget bedre i sig selv. Men den bundrekord 
blev trods alt sat i en semifinale …

Men det er jo overhovedet ikke overraskende. Klokken halv 
seks om ‘aftenen’ er ikke et godt tidspunkt. 30 km fra hjemme-
banen er ikke et godt sted. Og Jammerbugt, tidligere kendt som 
Blokhus og Jetsmark, er ikke en stor klub – 651 er stadig 500 
mere end de plejer at have.  

De spiller i 2. division. Og derfor har man givet dem hjemme-
banefordelen – samtidig med at man har seedet superligahold-
ene, så de ikke render ind i hinanden. 
Men som allerede nævnt én gang: Aalborg er ikke hjemme-
banen. Og det er bare én af de ting, der er galt. Hvis formålet 
med denne turnering er, at de små hold skal have svære 
kassekampe mod superligahold, hvorfor så forhindre dem i at 
spille på hjemmebane? 

Det ideelle var, at Jammerbugt spillede hjemme, i dagslys, når 
folk har fri lørdag eller søndag. Det bliver umuligt af at man 
ikke vil lægge en runde i en weekend. Det næstbedste var, at 
de spillede hjemme under lys. De har ikke lys. Det trediebedste 
var, at de spillede hjemme i dagslys onsdag, selv om det ville 
koste tilskuere. Men tv har krav på at den spilles om aftenen. 
Det sportsligt ringeste var derfor, at de spillede på et stort tomt 

stadion, på et elendigt tidspunkt tidligt på aftenen, og kunne se 
deres hold få en røvfuld i tv. Og sådan blev det. 

Et flot hoved på en usund krop
Og den slags åndssvage beslutninger er blevet hverdag i en 
pokalturnering, som DBU, og dermed klubberne, virker stadig 
mere ligeglade med. Også selv om den plejer at få fuld pede, 
når først vi når finalen, eller en saftig semifinale som den i år 
mod Brøndby. Den var dog stadig ikke mere saftig end at første 
kamp i Parken pinedød skulle spilles på en europæisk aften, og 
kampen dermed var nødt til at være færdig inden otte. En pa-
radeforestilling, der skulle overstås så der kunne nå at komme 
optakt fra Wolfsburg. “Spiller Bendtner?? Spiller Bendtner??” Nej, 
selvfølgelig gjorde han ikke det. 

Det var endnu mere håbløst for et par år siden, hvor B93 havde 
trukket Brøndby hjemme, og leverede en mærkeligt vattet 
forklaring om at lyset på Østerbro Stadion ikke var fantastisk, 
samt at de vist allerede havde lovet banen ud til nogle ham-
merkastere. Derfor spillede de kl. kvart i fem på Brøndby Sta-
dion foran 937 tilskuere. Men tv-seerne gik ikke glip af noget. 

Marienlyst flyttede deres hjemmekamp mod OB til Odense Sta-
dion. Århus Fremad lod deres kamp mod FCM foregå i Herning 
på grund af tv og lys. Aalborg Freja gav uden videre deres kamp 
mod AaB væk. Og hey, vi skal ikke lange ud efter flere division-
sklubber her, for vi gør det også selv: Da der skulle være rave i 
Parken, forærede vi et derby væk til Brøndby Stadion i 2011.

Af Nikolaj Steen Møller

34 Brølet nr. 78  - Vinter 2016 



Der er så mange eksempler på kampe, der flyttes i ét væk og 
ender med at spilles om eftermiddagen mens alle er på arbejde 
– stribevis af farcer, der leder op til en finale som regel fylder 
Parken rigtig godt op, og hvor man knap tror der er tale om 
samme turnering som masser af hold har prioriteret lavt i de 
kolde måneder, fordi de ikke føler at den er umagen værd. 

Forsøg på lidt kunstigt åndedræt
For mange, mange år siden gav jeg nogle tips i Brølet om, 
hvordan man kunne rette op på en turnering, der er blevet Su-
perligaens rødhårede stedbarn. Der er sket en lille smule siden 
da. Og det har ikke været til det bedre.

1. 
Læg en eller flere tidlige runder i weekenden, tidligt på sæ-
sonen – så vi slipper for de fleste tilfælde med manglende lys, 
og så vi kan gøre kampene til ægte begivenheder som folk har 
tid til at komme til. Siden er ligaen udvidet for at vi kan få en 
gang gakket gøgl om nedrykning og Europa League-pladser, 
så nu fylder ligaen pludselig 38 runder i stedet for 33. Det gør 
det ikke lettere at sætte en weekend af til pokal. Men det burde 
man stadig gøre i én runde, den første med alle superligahold-
ene – så kan kampene spilles i dagslys. Flyt evt. en ligarunde til 
midtugen i stedet – alle superligahold og 1. divisionshold har 
jo lys. Det blev faktisk prøvet for ca. ti år siden, men druknede 
i brok fra de superligahold, der allerede var røget ud og derfor 
ikke havde noget at lave i en hel weekend. Så er der ikke andet 
at sige end “Så lad være med at ryge ud, kegler”.  

2. 
Når man har hjemmebane, har man hjemmebane. Men som vi 
har set så tit, er det virkelig ikke en regel som efterleves kon-
sekvent. Og efter regelsættet kan man da også give hjemme-
banefordelen væk uden videre. Hvilket fuldstændig undermi-
nerer seedningen, der foretages tidligt i turneringen.

3. 
Gør op med reglen om, at man altid har udebane mod lavere 
placerede hold – når det handler om superliga og 1. division. For 
det er noget pjat. Det er tale om professionelle spillere i begge 
rækker. Flere hjemmekampe til superligaholdene vil give turn-
eringen et boost hos fansene, som ser en brøkdel af kampene 
live, fordi de fleste er på udebane. I Tyskland får et 
2. Bundesliga-hold heller ikke automatisk hjemmebane mod et 
hold fra øverste række. 

4. 
Spil semifinalerne som én kamp, på neutral grund, i en week-
end. Tjah … det blev delvist vedtaget. De skal spilles som én 
kamp nu. Men i en midtuge. Med en massiv fordel i form af 
hjemmebane for ét af holdene, hvor et stadion med halvt af 
hver kunne have været forrygende. Typisk lam og visionsforladt 
beslutning, der må have taget få minutter at tage – uden inspi-
ration, uden interesse. 

5. 
Spil finalen efter sidste runde i ligaen. Det kommer sikkert ald-
rig til at ske. Kristi Himmelfartsdag er blevet en besættelse. Men 
det er ikke en god dag for en pokalfinale. Se f.eks. på denne sæ-
son: Tre dage efter finalen spilles sidste runde i mesterskabsslut-
spillet. Så et finalehold, der har noget i klemme dér, kommer til 
at spare spillere i en pokalfinale. Det er slet ikke i orden.
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Det ku’ være så godt, men …
De flinke folk på Fanradioen er venlige til at fremhæve mig som 
en, der slås for pokalen – men sandheden er nok snarere, at jeg 
er en af de meget få, der endnu ikke er nærmest ligeglade med 
turneringen. 

Men det ville bare være en forbandet skam at gå glip af den. 
Den har behandlet os godt. Vi har vundet den syv gange i 24 
forsøg, og det er altså en ret imponerende høst i en turnering, 
der er meget mere tilfældig end ligaen – bare se på 2009 og 
2010, hvor vi vandt DM i fin stil og stadig blev fejet ud af brættet 
af mindre jyske hold, samme sekund som Ståle valgte at give et 
par spillere en pause.

Og sagen er jo også, at selv de folk der påstår at være allermest 
ligeglad med pokalen, synes vi skal stille med Kim Christensen 
og 10 U19-spillere, og måske endda allerhelst ser os tabe fordi 

det er for stressende for holdet at spille to turneringer – de står 
der jo stadig, når vi først er i finalen i maj, og vejret er godt. Også 
selv om de ikke kunne drømme om at dukke op på kolde dage i 
november eller marts. 

Drømmen er jo finaler som den mod AGF, med fuldt hus og sejr 
over en virkelig irriterende træner og angriber hos modstand-
erne. Men pokalen kunne være så meget mere end en stor finale 
som sidste stop på en vej, som alt for mange (ganske forståeligt) 
synes er trættende og irriterende. 

Turneringen har alle ingredienserne: Hold vi ellers aldrig får 
at se, knald-eller-fald-kampe, muligheder for et ekstra intenst 
derby sommetider, og en fed kulmination. Det kunne være al-
letiders. Men det er det bare ikke. Og det er som om klubberne 
er helt okay med det. Det er altså en skam.
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Fem farcer
En håndfuld københavnske pokalkampe, hvor man nåede at tænke: Hvad er det egentlig, vi render og laver?

Semifinale-farcen: Maj 1998: Ikast-København 1-5
Semifinale, returkamp – det burde være en af årets største kampe, i 
Ikast eller hvilket som helst andet sted. Det var det ikke. Første kamp 
var endt 4-1 i Parken, så de lokale havde lugtet luntet: 
Der kom 711 tilskuere. Semifinale!  

‘Udekamp’-farcen: 
Marts 2005: Fremad Amager-København 1-3 En hjemmekamp til Fre-
mad, hvor Fremad valgte at spille hjemme … i Parken. Denne gang ikke 
på grund af lys, men vintervejr: Den store kvartfinale blev spillet inden 
ligaforårssæsonen startede, med taget rullet på og hvinende kulde 
udenfor.

Umotiveret-farcen: Oktober 2010: København-Horsens 2-4
2010/11-holdet er Det Store. Det, som alle andre skal leve op til. Det, 
der spillede lige op med Barça. Det er dog også det, som en uge inden 
Barça-mødet gik fuldstændig ned med flaget (og med en del reserver) 
mod Horsens i et “det her gider vi bare ikke”-øjeblik af de store. I øvrigt 
kun et år efter at vi fik smæk med 5-0 i Haderslev i samme runde.

‘Hjemmekamp’-farcen: Oktober 2011: Brøndby-København 0-3
En tidlig hjemmekamp i pokalen. Og endda mod Brøndby. Hvad er 
odds på det? De var i alle fald så høje, at klubben trygt mente at man 
kunne bruge den uge på noget andet, nemlig at sætte scener op til 
Sensation i Parken. Gudskelov var Pape Diouf heroisk i det, der aldrig 
skulle have været en udekamp.

Kampflytning-farcen: Marts 2016: København-Randers 2-1
En farce, der begyndte i november, da FCM aflyste storkampen i li-
gaen på grund af blæst – efter lige at have fået alle mand til Herning 
først. Det tog evigheder at finde et nyt tidspunkt: Det blev dagen, hvor 
denne pokalkvartfinale skulle spilles. Og pokalkampen blev så lagt kl. 
17 på en Champions League-dag, et tidspunkt hvor de fleste først er 
ved at overveje hvornår de kan tillade sig at gå hjem fra arbejde. 
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Tak til vores maskotter
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Find 5 fejl

De unge løver



Sara Hansen
Alder: 15

Hvor længe har du været FCK’er?
Det har jeg lige siden min far 
begyndte at kunne lide FCK.

Hvor længe har du været med i 
U18? 
Jeg kan ikke lige huske, hvor 
længe jeg har været med.

Hvad synes du om U18 afsnittet?
Jeg synes det er mega hyggeligt og man lærer andre bedre at 
kende.

Hvad er din bedste FCK-oplevelse?
Den bedste oplevelse jeg har haft, var da jeg mødte Thomas 
Delaney

Hvem er din yndlingsspiller? 
Thomas Delaney

Emil
Alder: 17

Hvor længe har du været FCK’er?
Jeg har været fan siden jeg var 
4 år.

Hvor længe har du været med i 
U18?
Det har jeg siden sidste sommer.

Hvad synes du om U18 afsnittet?
Jeg synes det er fedt. Man får mange nye venner.

Hvad er din bedste FCK-oplevelse?
Det må være FCK-AAB hvor FCK vandt 6-2. Der var rigtig 
mange på U18-afsnittet.

Hvem er din yndlingsspiller? 
Andreas Cornelius

Maja Seier
Alder: 14

Hvor længe har du været FCK’er?
Det har jeg hele mit liv.

Hvor længe har du været med i U18? 
Jeg har været med i et år.

Hvad synes du om U18 afsnittet?
Det er et super fedt sted, hvor man kan se fodbold med sine venner. Der er altid god
 stemning.

Hvad er din bedste FCK-oplevelse?
Den bedste oplevelse jeg har haft var, da jeg var inde og se min første Champions League-kamp mod Club Brugge hvor FCK vandt 
4-0.

Hvem er din yndlingsspiller? 
Federico Santander

Grill/bold hygge d. 13. August.  
Vi mødtes i Fanklubben, og gik samlet over i fælledparken, og hyggede med at spille lidt bold og hygge, enkelte nåede også lige 
en Pokemonjagt, desværre var vejrguderne ikke helt med os da vi skulle tænde op i grillene, men trods regn og blæst var det en 
hyggelig dag.  Og så fik vi vist vores flotte banner på afsnittet for første gang den dag. 

Tifo-indsamling d. 24. september
Og så var vi, som vi før har været det, med til Tifo indsamling. Det var som altid rigtig hyggeligt og vi fik en sludder for en sladder 
med de andre fans inden vi gik på afsnittet for at se fodbold.

NYT FRA

U18 MEDLEMMER

U18
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Pia gør en forskel 
for vores unge 
fans
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U18 

De frivillige er rygraden i Fan Clubben. Uden de mange fan-
tastiske ildsjæle ville det være umuligt at drive foreningen 
som den drives i dag.

Et af de områder der virkelig har haft brug for nye kræfter var 
U18. Selvom U18 har fået tildelt deres eget afsnit på Nedre C, 
hvor U18-medlemmer har mulighed for at komme gratis til 
rigtig mange kampe og faktisk har langt bedre vilkår end de no-
gen sinde tidligere har haft, så manglede der stadig noget stabil 
drivkraft. Blandt de nye stærke kræfter dukkede Pia Ystrøm op. 
Men hvem er Pia egentlig og hvorfor valgte hun at blive frivillig 
for Fan Clubben? Hvis du ikke allerede har mødt Pia på U18- afs-
nittet, så har vi her lavet et lille portræt af hende.

I slutningen af 2014 besluttede Pia sig for at kontakte Fan Club-
ben, da hun gerne ville være frivillig hos U18, som hun havde 
læst om i Brølet.
Pia har altid engageret sig meget i frivilligt arbejde, så det faldt 
hende naturligt at kombinere det frivillige arbejde med hendes 
anden passion, F.C. København.
“Jeg kan godt lide at møde mange forskellige mennesker gen-
nem det frivillige arbejde. Det har skabt nye venskaber og 
en masse gode oplevelser som jeg ikke ville have undværet” 
fortæller hun. 

Spørger man Pia hvorfor valget lige faldt på U18, så er hendes 
første svar, at hun indlever sig så meget i kampene, så der let 
slipper ukvemsord ud efter spillere eller dommer. Det mente 
hun ikke passede til familietribunen.
Den mere sandfærdige årsag skal findes i at Pia passer godt ind 
blandt de unge mennesker, og at hun fra første øjekast var vild 
med idéen om et separat afsnit til U18’s medlemmer.
“Jeg forelskede mig i U18, fordi overgangen mellem at være 
barn og voksen kan være lidt svær og her følte jeg virkelig jeg 
kunne gøre en forskel. Jeg kan guide de unge mennesker og 
være en voksen, de kan føle sig trygge hos, når de ikke længere 
har lyst til at gå med deres forældre til fodbold” siger hun. 

Pia er 43 år gammel og hun er netop nu i gang med en bachelor 
i sundhed og ernæring. Udover det frivillige arbejde i FCKFC, 
så er hun også næstformand i Børnefamiliegruppen Region 
Hovedstaden Diabetesforeningen. 

Siden 95-96 har hun været fan af F.C. København. Første gang 
hun så F.C. København spille fodbold var en indendørsturnering 
på tv. Hun startede sin fan-karriere til et Derby i Parken og hun 
husker tydeligt den stemning, der ramte hende, da hun sam-
men med en veninde gik op ad trapperne til øvre A første gang. 

Af Katinka Knudsen
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Siden da har hun været vild med københavnerholdet, og hun 
har overværet mange kampe både fra A- og C-tribunen, og da 
der kom børn til, rykkede hun for en stund et smut på famili-
etribunen. Hun elsker især stemningen i Parken, så derfor kan 
hun også ind imellem findes på Sektionen, når hun har ”fri” fra 
U18-afsnittet.

Former de kommende fodboldfans
Med hendes kæmpe gåpåmod kastede hun sig hovedkulds ud 
i projektet. Siden Pia er kommet til, har hun søsat forskellige ar-
rangementer for de unge medlemmer. En til to gange om året 
holdes der U18-dage, hvor medlemmerne kan komme og grille 
og hygge, og ind imellem inviteres de unge mennesker til at 
male deres egne flag og bannere.
“Jeg synes det er vigtigt at skabe et stærkt fællesskab mellem 
de unge mennesker, og at vise dem alle de gode sider af fod-
bolden. Det er sådan man former de kommende fodboldfans”.

Især fællesskabet er vigtigt og Pia bruger gerne mange timer 
på at sørge for de bedste vilkår for U18. Hun tager med glæde 
med på Fan Clubbens udebaneture hvis der er U18 medlemmer 
med på turene. Således kan forældre trygt lade deres teenagere 
opleve fodbold på andre danske stadions. I det hele taget vil 
hun gerne inddrage medlemmerne i så mange oplevelser som 
muligt og derfor samler hun også gerne et hold der kan hjælpe 
med at indsamle penge til tifo, deltage i fodboldturneringer el-
ler give en hånd med til De Unge Løvers arrangementer.
“Jeg håber det måske kan inspirere de unge mennesker til en 
dag selv at have mod på at blive frivillige. Om ikke andet, så er 
der skabt et netværk, der kan bygges videre på”.

På U18- afsnittet er der ikke kun plads til medlemmer. Pia har 
ved flere lejligheder inviteret foreninger for unge mennesker 
med en svær hverdag til et besøg på afsnittet, da en fodbold-
kamp kan være et befriende afbræk. Bedst husker hun da hun 
havde inviteret ´MC mod mobning” og en enkelt dreng blev af-
leveret i Parken af 200 motorcykler.
“Det var en meget stor dag for ham og det var hele arbejdet 
værd, når man så glæden i hans øjne. Det er lige præcis det, det 
hele handler om” fortæller hun.

U18-afsnittet skal være de unges eget
Pia har stadig masser af energi og idéer til fremtiden for U18. 
Selvom det er en svær alder at have med at gøre og selvom langt 
de fleste rykker videre til stemningstribunen, når de er gamle 
nok, så føler hun alligevel, at det er en god glidende overgang at 
runde U18-afsnittet, inden man rykker videre på stadion. 
“Det er en hel naturlig del af det at være fan af F.C. København. 
Du starter på Familietribunen, så rykker du over på U18-afsnittet 
på Nedre C, hvor der stadig er mulighed for at se fodbold med 
mor og far indenfor rækkevidde, og når du er gammel nok, så 
kan enten tage turen til Sektionen eller du kan blive på Nedre C”.

Hendes største ønsker for fremtiden at endnu flere vil benytte 
og tage ejerskab af afsnittet, for idéen med afsnittet er ikke kun 
at skabe trygge rammer. Det er også meningen, at de unge 
mennesker selv skal tage ansvar og primært selv sørge for at 
der bliver hængt banner op, taget billeder, medbragt flag, og 
hvad der nu ellers hører med til det at være fan.
“Det er et fantastisk tilbud til de unge mennesker og endda i et 
prisleje hvor de fleste kan være med, så jeg kan ikke se, hvorfor 
man ikke skulle lægge vejen forbi”.

Du kan møde Pia på U18 - afsnittet til stort set alle U18-hjem-
mekampene. Hvis du vil vide mere om at være frivillig eller U18-
afsnittet, så er du altid velkommen til at kontakte os.
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FCKFC Medlemsoversigt
1000-1499   København K 124
1500-1799   København V 151
1800-1999  Frederiksberg C 115
2000  Frederiksberg  303
2100   København Ø 537
2200  København N  239
2300  København S 397
2400  København NV 196
2450  København SV  51
2500  Valby   187
2700  Brønshøj  151
2720  Vanløse   176

København i alt   2629

2600  Glostrup       71
2605  Brøndby       14
2610  Rødovre     137
2620  Albertslund     59
2625  Vallensbæk       25
2630  Tåstrup     92
2635  Ishøj       48
2640  Hedehusene 48
2650  Hvidovre     188
2660  Brøndby Strand   11
2665  Vallensbæk Strand 19
2670  Greve  116
2680  Solrød Strand 50
2690  Karlslunde  35
2730  Herlev  121
2740  Skovlunde  52
2750  Ballerup  122
2760  Måløv  25
2765  Smørum  53
2770  Kastrup  198
2791  Dragør  75
2800  Kongens Lyngby 82
2820  Gentofte  101
2830  Virum  68
2840  Holte  38
2850  Nærum  16
2860  Søborg  157
2870  Dyssegård  30
2880  Bagsværd  37
2900  Hellerup  99
2920  Charlottenlund 59
2930  Klampenborg 18
2942  Skodsborg  1
2950  Vedbæk  29
2960  Rungsted Kyst 8
2970  Hørsholm  38
2980  Kokkedal  24
2990  Nivå  9
3000  Helsingør  66
3050  Humlebæk  26
3060  Espergærde  25
3070  Snekkersten  7
3100  Hornbæk  2
3140  Ålsgårde  11
3150  Hellebæk  3
3200  Helsinge  33
3210  Vejby  10
3220  Tisvildeleje  2
3230  Græsted  14
3250  Gilleleje  24
3300  Frederiksværk 34
3310  Ølsted  3
3320  Skævinge  23
3330  Gørløse  3
3360  Liseleje  1
3370  Melby  2
3390  Hundested  21
3400  Hillerød  101
3450  Allerød  57
3460  Birkerød  44
3480  Fredensborg 25
3490  Kvistgård  4
3500  Værløse  53
3520  Farum  45
3540  Lynge  15

3550  Slangerup  21
3600  Frederikssund 44
3630  Jægerspris  14
3650  Ølstykke  92
3660  Stenløse  37
3670  Veksø Sjælland 8

Storkøbenhavn i alt   3243

  
3700  Rønne  25
3720  Aakirkeby  5
3730  Neksø  8
3740  Svaneke  1
3751  Østermarie  6
3760  Gudhjem  2
3770  Allinge  3
3790  Hasle  5

Bornholm i alt   55

  
4000  Roskilde  146
4030  Tune  16
4040  Jyllinge  32
4050  Skibby  15
4060  Kirke Såby  7
4070  Kirke Hyllinge 3
4100  Ringsted  79
4130  Viby Sjælland 26
4140  Borup  22
4160  Herlufmagle 7
4171  Glumsø  3
4173  Fjenneslev  5
4174  Jystrup Midtsjælland 4
4180  Sorø  24
4200  Slagelse  62
4220  Korsør  25
4230  Skælskør  12
4241  Vemmelev  12
4243  Rude  5
4250  Fuglebjerg  8
4261  Dalmose  5
4262  Sandved  6
4270  Høng  8
4281  Gørlev  14
4291  Ruds Vedby  5
4293  Dianalund  12
4295  Stenlille  4
4300  Holbæk  54
4320  Lejre  9
4330  Hvalsø  10
4340  Tølløse  12
4360  Kirke Eskilstrup 1
4370  Store Merløse 7
4390  Vipperød  2
4400  Kalundborg  35
4420  Regstrup  6
4440  Mørkøv  18
4450  Jyderup  13
4460  Snertinge  2
4470  Svebølle  8
4480  Store Fuglede 1
4490  Jerslev Sjælland 1
4500  Nykøbing Sj  12
4520  Svinninge  8
4532  Gislinge  7
4534  Hørve  12
4540  Fårevejle  4
4550  Asnæs  5
4560  Vig   5
4571  Grevinge  1
4573  Højby  5
4581  Rørvig  1
4583  Sjællands Odde 1
4591  Føllenslev  4
4593  Eskebjerg  2
4600  Køge  67
4621  Gadstrup  10
4622  Havdrup  13
4623  Lille Skensved 8

4632  Bjæverskov  18
4640  Fakse  13
4652  Hårlev  11
4653  Karise  4
4654  Fakse Ladeplads 5
4660  Store Heddinge 8
4671  Strøby  1
4672  Klippinge  1
4673  Rødvig Stevns 6
4681  Herfølge  10
4682  Tureby  4
4683  Rønnede  7
4684  Holmegaard 10
4690  Haslev  36
4700  Næstved  63
4720  Præstø  7
4733  Tappernøje  6
4735  Mern  4
4736  Karrebæksminde 1
4750  Lundby  4
4760  Vordingborg 22
4771  Kalvehave  1
4773  Stensved  2
4780  Stege  2
4791  Borre  1
4792  Askeby  2
4793  Bogø By  3
4800  Nykøbing F  25
4840  Nørre Alslev  4
4850  Stubbekøbing 1
4871  Horbelev  1
4872  Idestrup  4
4873  Væggerløse  5
4874  Gedser  4
4880  Nysted  1
4900  Nakskov  21
4930  Maribo  10
4941  Bandholm  1
4951  Nørreballe  2
4953  Vesterborg  1
4960  Holeby  2
4970  Rødby  2
4990  Sakskøbing  7

Sjælland og øerne i alt   1247

5000  Odense C  23
5200  Odense V  2
5210  Odense NV  5
5220  Odense Sø  7
5230  Odense M  6
5240  Odense Nø  8
5250  Odense SV  5
5260  Odense S  8
5270  Odense N  2
5320  Agedrup  2
5330  Munkebo  3
5350  Rynkeby  2
5400  Bogense  1
5450  Otterup  5
5462  Morud  2
5471  Søndersø  3
5500  Middelfart  22
5540  Ullerslev  4
5560  Aarup  3
5600  Fåborg  3
5610  Assens  1
5620  Glamsbjerg  1
5631  Ebberup  1
5672  Broby  2
5683  Hårby  1
5690  Tommerup  3
5700  Svendborg  13
5750  Ringe  3
5762  Vester Skerninge 1
5772  Kværndrup  2
5792  Årslev  2
5800  Nyborg  6
5853  Ørbæk  7
5854  Gislev  2
5856  Ryslinge  3
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Medlemsoversigt

5881  Skårup Fyn  1
5892  Gudbjerg Sydfyn 1
5900  Rudkøbing  2
5953  Tranekær  1

Fyn i alt    169 
 

6000  Kolding  39
6040  Egtved  2
6051  Almind  2
6052  Viuf  3
6070  Christiansfeld 4
6092  Sønder Stenderup 1
6094  Hejls  1
6100  Haderslev  4
6200  Aabenraa  10
6230  Rødekro  2
6240  Løgumkloster 5
6270  Tønder  3
6280  Højer  2
6300  Gråsten  3
6310  Broager  3
6330  Padborg  2
6340  Kruså  3
6360  Tinglev  6
6372  Bylderup-Bov 3
6400  Sønderborg  20
6430  Nordborg  2
6440  Augustenborg 1
6500  Vojens  1
6510  Gram  1
6534  Agerskov  1
6580  Vamdrup  3
6600  Vejen  8
6622  Bække  2
6630  Rødding  5
6640  Lunderskov  2
6650  Brørup  1
6670  Holsted  1
6700  Esbjerg  4
6705  Esbjerg Ø  3
6710  Esbjerg V  1
6715  Esbjerg N  2
6720  Fanø  1
6731  Tjæreborg  2
6740  Bramming  4
6760  Ribe  3
6792  Rømø  1
6800  Varde  6
6823  Ansager  1
6830  Nørre-Nebel 1
6862  Tistrup  2
6870  Ølgod  2
6880  Tarm  2
6900  Skjern  1
6920  Videbæk  4
6950  Ringkøbing  5
6960  Hvide Sande 2
6973  Ørnhøj  1
7000  Fredericia  35
7080  Børkop  2
7100  Vejle  21
7120  Vejle øst  6
7130  Juelsminde  2
7160  Tørring  4
7173  Vonge  1
7190  Billund  5
7200  Grindsted  2
7250  Hejnsvig  2
7260  Sønder Omme 1
7300  Jelling  2
7323  Give  2
7330  Brande  7
7400  Herning  11
7430  Ikast  3
7441  Bording  1
7451  Sunds  1
7470  Karup J  1
7490  Aulum                         1         
7500  Holstebro  25
7600  Struer  7
7620  Lemvig  9
7673  Harboøre  1
7700  Thisted  3
7730  Hanstholm  6
7752  Snedsted  1
7770  Vestervig  1
7800  Skive  14
7830  Vinderup  1
7850  Stoholm Jyll  2

7860  Spøttrup  4
7870  Roslev  3
7900  Nykøbing M  3
8000  Århus C  19
8200  Århus N  10
8210  Århus V  1
8220  Brabrand  3
8230  Åbyhøj  2
8240  Risskov  1
8250  Egå  1
8260  Viby J  9
8270  Højbjerg  2
8300  Odder  3
8305  Samsø  5
8310  Tranbjerg J  1
8320  Mårslet  3
8330  Beder  2
8340  Malling  1
8355  Solbjerg  1
8361  Hasselager  1
8362  Hørning  1
8370  Hadsten  2
8381  Tilst  1
8382  Hinnerup  3
8400  Ebeltoft  5
8450  Hammel  6
8464  Galten  5
8471  Sabro  2
8500  Grenaa  13
8520  Lystrup  3
8541  Skødstrup  3
8543  Hornslet  1
8544  Mørke  1
8600  Silkeborg  4
8620  Kjellerup  3
8641  Sorring  1
8643  Ans By  1
8653  Them  3
8660  Skanderborg 5
8700  Horsens  10
8721  Daugård  1
8722  Hedensted  6
8723  Løsning  1
8732  Hovedgård  1
8740  Brædstrup  3
8752  Østbirk  1
8763  Rask Mølle  1
8800  Viborg  10
8830  Tjele  5
8832  Skals  2
8840  Rødkærsbro  1
8882  Fårvang  2
8900  Randers C  4
8920  Randers NV  5
8930  Randers Nø  3
8940  Randers SV  2
8950  Ørsted  1
8960  Randers SØ  1
8983  Gjerlev J  1
8990  Fårup  1
9000  Aalborg  12
9200  Aalborg SV  1
9210  Aalborg SØ  2
9220  Aalborg øst  3
9230  Svenstrup J  3
9240  Nibe  2
9270  Klarup  1
9280  Storvorde  1
9293  Kongerslev  2
9300  Sæby  1
9310  Vodskov  3
9320  Hjallerup  1
9330  Dronninglund 2
9352  Dybvad  1
9362  Gandrup  1
9400  Nørresundby 2
9430  Vadum  3
9440  Aabybro  1
9460  Brovst  1
9490  Pandrup  5
9500  Hobro  7
9510  Arden  1
9520  Skørping  3
9530  Støvring  4
9550  Mariager  1
9620  Aalestrup  1
9631  Gedsted  3
9670  Løgstør  1
9690  Fjerritslev  1
9700  Brønderslev  1
9750  Østervrå  1

9760  Vrå  4
9800  Hjørring  16
9850  Hirtshals  4
9870  Sindal  1
9900  Frederikshavn 6
9940  Læsø  3
9970  Strandby Vends. 1
9982  Ålbæk  1
9990  Skagen  11

Jylland i alt    690

Danmark i alt   8033

  
  Australien  2
  Belgien  2
  Canada  1
  Grønland  7
  Indien  1
  Kina  1
  Norge  1
  Oman  1
  Schweiz  1
  Singapore  2
  Sverige  21
  Tyrkiet  1
  Tyskland  4
  USA  7
  UK  6
  Østrig  1

Udland i alt    59

Samlet antal medlemmer  8092



Indkaldelse til 
ordinær generalforsamling
Torsdag den 30. marts 2017 kl. 19.00 på Ballroom 

(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 2016 v/kassereren
4. Indkomne forslag 
5. Valg til bestyrelsen samt valg af intern revisor

Formand: Lars Thor – Modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem: Christian Hinkjær – Modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem: Casper Bellincampi – Aftræder før tid

Suppleant: Julian Boserup – Modtager genvalg

Suppelant: Christian Thomsen – Modtager  genvalg

Intern revisor: Mads Nielsen – Modtager genvalg

Desuden: 
Næstformand: Andreas Jensen – Ikke på valg

Kasserer: Ronni Jeppesen – 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 girokvittering). I henhold 
til foreningens vedtægter §6 stk. e er det kun medlemmer, der har været 
medlem i mindst tre måneder, der har stemmeret på generalforsamlin-
gen, hvilket vil sige kontingentindbetaling senest 29.12.2016. 

Alle medlemmer har adgang. 

Fra den 27. til 30. 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 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 


