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FÆSTNINGEN NR. 3. 2012

INFORMATION om AGF Fanclub Aarhus 

Adresse: Stadion Allè 70, 8000  Aarhus C. 
Telefon: 86181811 / 30445599
Telefon tid: Mandag og onsdag 
kl. 09:00-12:00
Torsdag kl. 12:00 - 17:00   
E-mail: fans@agf-fanclub.dk  
Bank: Sydbank konto nr. 7120-1086668 

Stiftet: 9. november 1992  
Motto: Vi vil se bold, ikke vold!
Medlemstal: ca. 2000 pr. 3. september 2012
Hjemmeside: www.agf-fanclub.dk
Facebook: agf-fanclub.dk

Æresmedlemmer: Jan-Halvor Halvorsen 
(Spillede i klubben fra 1992-1994 )
Kurt Andersen (Klub ejer fra 2001-2007 )
Lars Windfeld (Spiller fra 1990-2000 
og direktør fra 2005-2009) 

Medlemsblad: Fæstningen 
(Udkommer 4 gange årligt)
Samarbejde: Fanklubben er medlem af  
Danske Fodbold Fanklubber (DFF)

Yderligere informationer og kontaktpersoner 
findes bagerst i bladet.
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Så er sæsonen 2012-2013 kommet i gang. Vi startede lidt svingende, 
men de sidste to kampe i skrivende stund er ikke til at klage over med en 
målscore på 8-1 og en flyvende islænding, der har snøret målstøvlerne til 
de sidste kampe. Dejligt at se den unge Aron få gang i målscoringerne, for 
jeg synes personligt, at han i flere kampe har vist flair for fodboldspillet 
som en smuk kunstart, målene har bare manglet lidt. Derfor skal han da 
også pryde forsiden på dette års 3. udgave af Fæstningen. Tænk sig – en 
AGF’er har lavet ligaens hurtigste hattrick.

Bladet byder på et væld af spændende artikler. Tak til alle de mange 
skribenter! Vi har fra redaktionens side måtte sortere denne gang. Vores 
sider med fotocollager har desværre måtte lade livet for den skrivende 
hånd, så denne gang er midterplakaterne blevet til to fotocollager, en fra 
Bjørneklubbens AGF-dag og en fra sæsonens kampe.

I dette blad skal vi to gange til Georgien, læs de to artikler og se, hvor 
forskelligt, men humoristisk, Europa League fodbold i det forgangne Øst-
europa bliver beskrevet. Vi har også to artikler fra Euro 2012, for denne 
sommer har stået i fodboldens tegn. Ja, vi har oven i købet en artikel fra 
Sheffield, England, hvor vores udsendte skribent var til oprykningsdrama.
Derudover er der flere indlæg i fanklubregi, husk at læse referatet fra årets 
generalforsamling og artiklen om den store jubilæumsfest i november.
Dette blad slæber os endnu en gang ned ad Mindernes Alle, hvor vi møder 
de tidligere AGF’ere Jakob Poulsen og Tobias Grahn.

Vi skal desuden møde en inkarneret Udinese-fan, som mødte sit store idol 
Martin Jørgensen - årets spiller i AGF 2011-12.
God læselyst og så kan vi fans bare håbe på flere hattricks og tangeringer 
af klubrekorder.

Redaktør 
Anja Lilli Beikes
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Der var engang... Tja, det var der nok. Set i bakspejlet, 
med eller uden dug, så burde det jo have været den 
perfekte start på vores europæiske eventyr. I bagklog-
skabens, indimellem ulideligt klare lys, så burde FC Dila 
Gori ikke have været vores banemand. Kloge hoveder, 
eller ”eksperter”, er kommet med diverse floskler eller 
kommentarer... Undskyldningerne har været mange og 
nogle for vattede, og køen til håndvasken har været 
lige så lang som en mellemstor skadesliste hos de uhel-
dige helte fra Fredensvang. Vi må nok erkende, og dette 
er sagt for egen regning, at vores Europa tur måske nok 
er kommet et år for tidligt.  Vi må håbe, at vi næst’ år 
kan tage en tur til ud i det forjættede Europa. Det er en 
flok noget groggy spillere, trænere og fans, der sammen 
skal rette ryggen og se fremad. Det her var dyre lære-
penge. Men vi, der tog turen til Georgien i slutningen 
af juni, fortryder intet. AGF er vores og vil altid være 
det. Alle mand for Aarhus!!

I kølvandet på europæisk exit har starten i suppen 
langt fra været prangende. Sidste sæsons spil gav ny 
næring til vores tanker, forhåbninger og følelser. Når 
denne BHO er undervejs, så er der blevet spillet 5 run-
der i superligaen. Sidste års mestre fra FCN har gæstet 
Aarhus søndag d. 19.8. Status er pt. 5 point. I forhold 
til spil og chancer, så har det ikke været en smurt og 
strømlinet omgang bold, vi er blevet fodret med. 3 – 1 
sejren over Bundby føjer spot til deres skade, og endnu 
et kapitel er skrevet til d. 13.05 næst’ år, når den histo-
riske 5 – 1 sejr skal fejres som vores helligdag – Sct. 

Bundby-dag. Sæsonen er stadig ung og alligevel bliver 
der i den brede offentlighed, på diverse fanfora og rent 
privat, diskuteret, om glansen og magien er væk? Vi 
leverede sidste sæson et resultat over al forventning 
og selvfølgelig giver det appetit på mere, men i anden 
sæson i Danmarks fornemste selskab, der skal der 
kæmpes om guldæblerne. Rundsavene på albuerne skal 
findes frem. Troen på 2 x Peter er stadig intakt, selvom 
man er parat til at sende spillere og træner hen hvor 
peberet gror, når det ikke går vores vej.

Efter længere tids sygdom, måtte John Stampe give 
efter. Hans engagement, vindermentalitet og ærger-
righed efterlader selvsagt et kæmpe tomrum. Det er en 
kæmpe, der har snøret sine støvler og indåndet duften 
af nyslået græs for sidste gang. John Stampe ønskede 
intet virak omkring hans sygdom og gjorde alt, hvad der 
var ham muligt, for at værne om sin familie. Alle tanker 
går til John og hans familie, som forståeligt, stadig er 
berørte af hans bortgang. Fra alle i fanklubben skal der 
lyde en tak for indsatsen og kampgejsten. Æret være 
hans minde!!

Der er sket en del ting i bestyrelsen. Der er kommet en 
mindre ændring på antallet af bestyrelsesmedlemmer. 
Førhen var der 7, det er blevet ændret til 5. Overfor de 
udvalg, der laver en stor frivillig indsats, er der blevet 
indført nye og mere klare retningslinjer - til gavn for 
dig og andre medlemmer. Du kan læse mere herom, læn-
gere inde i bladet. Vi vil rette en stor tak til de udtrådte 
i bestyrelsen og en hjertelig velkomst til de nyvalgte.
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Midt på sommeren var en gruppe af de førende danske 
fanklubber drønet til international fankongres i Istan-
bul. Formålet var at se og høre nærmere om den inter-
nationale sammenslutning af fans fra hele Europa. Inde 
i bladet, kan du læse nærmere om, hvad fanklubbens 
udsendte har fået med hjem i kufferten.
Lad os alle gå i fælles front for, at det ikke er på fansce-
nen, at AGF kommer til at mangle opbakning. Sæsonen 
er lang og drengene får med garanti brug for hver en 
strube, der vil blæse dem til angreb.

God sæson til alle – Kom saa de hvii!!
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Hvad gør du en blæsende søndag eftermiddag eller en 
kold mandag aften, når du går skuffet fra Stadion, eller 
synker slukøret ned i sofaen, mens TV2-Sport stiller om 
til reklamerne lige efter kampen? Du har det sikkert 
ligesom mig og de titusindvis af andre GF-fans landet 
over, der af en eller anden mærkelig årsag har kastet 
sin kærlighed på det kronisk underpræsterende hold i de 
hvide trøjer og de marineblå shorts.

Op til sæsonstarten lancerede jeg et nyt tiltag. En ny 
måde at være fan på. Tanken var, at der blandt fans må 
findes en masse midler, der er svære at få realiseret. 
AGF har måske Danmarks mest dedikerede fans, det er 
vi i hvert fald nogle, der mener. Hvad nu, hvis man kan 
få dem med på en idé, om at støtte holdet økonomisk. 
Er der en fremtid i det?

AG København har lige fået trukket tæppet væk under 
sig. En professionel håndboldklub, med et ambitiøst 
og stort set-up, der var afhængig af én mand og hans 
visioner. Det viste sig, at Kasi-pengene slap op, og 40 
mand stod uden job. I skrivende stund kender jeg ikke 
Brøndbys økonomiske afhængighed af Kasi-pengene, 
men der er ingen tvivl om, at det er en alvorlig sag 
pludselig at mangle 40 millioner, som man er blevet 
lovet. Om det er i den sammenhæng, at de har præ-
senteret et tiltag om at rejse 20 millioner hos fans i en 
aktieemission, ved jeg ikke, men timingen er da påfal-
dende. Det fortæller en historie om, at det er vigtigt at 
lægge sine æg i mere end én kurv. At alle tiltag, der er 
med til at garantere økonomien, bliver budt velkomne. 
AGFs interesse i 12eren.com er ubetinget. Hvis vi får 
stablet en bæredygtig forening på benene, som kan 
bidrage til indkøb og sign-on fees, er fordelene flersi-
dede og uvurderlige. Der er den åbenlyse økonomiske 

fordel, men der er ikke mindst en signalværdi om 
dedikerede fans over for både sponsorer og kommende 
spillere. Det vil være et rygklap og en motivationsfaktor 
for en spiller, der kommer til en ny by eller endda et nyt 
land at vide, at man er i AGF blandt andet på baggrund 
af fans, der har samlet penge sammen. 

Inden forårssæsonen holder 12eren.com en general-
forsamling, hvor bl.a. vedtægterne skal godkendes. 
Vi har fået en masse god og saglig kritik og en række 
konstruktive ændringsforslag. Der er også folk, der har 
henvendt sig, fordi de vil hjælpe. Jeg har taget kontakt 
til et par af jer, der kan supplere med noget af det, der 
er mest presserende. Der skal vælges en bestyrelse, og 
jeg håber på, at der er rigtig mange, der vil være med 
i 12eren.com allerede her fra begyndelsen. Her er det 
vigtigt at huske på, at for at have stemmeret på gene-
ralforsamlingen, skal man være medlem af foreningen. 
Meld jer ind og hop også på Facebook-gruppen, så kan I 
holde jer opdaterede, om hvem vi er, hvornår der bliver 
generalforsamling, vedtægter osv.

Når vi bliver medlemmer nok, bliver vi en væsentlig 
medspiller i AGFs bestræbelser på at være med, der hvor 
det er sjovt – i toppen af dansk fodbold. 
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TØR DU SE ET TERMOFOTO AF DIT HUS??
Efterisolering på loft/hulmur eller udskiftning af vinduer/døre

Isover & Rockwool produkter
Armacell og polyuretanskum

Faber & Stila
produktprogram

Scan heat produkter

Opmål og tilbud uforbindende – Udnyt fradrag og evt. CO2 tilskud

Industri - Private - Kontorer m.m

Isolering@saki-as.dk
www.saki-as.dk
Gunnar Clausensvej 26 A, 8260 Viby J
tlf:    +45 8654 5433 kontor 
mob:+45 4059 5433 kontor 
mob:+45 2627 5433 konsulent 
mob:+45 2571 4433 konsulent

Sakisol@markisegruppen.dk
www.markisegruppen.dk
Gunnar Clausensvej 26 A, 8260 Viby J
tlf:    +45 8654 5433 kontor 
mob:+45 4059 5433 kontor 
mob:+45 2670 5433 konsulent 
mob:+45 4052 5433 konsulent

Teknisk isolering
Køleisolering
Lydregulering
Efterisolering

Markiser
Gardiner

Parasoller

Aircondition
Solenergi

Varmepumper

– det betaler sig
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Af PC

Optakten til det europæiske eventyr var den fremragen-
de 5. plads AGF havde til spillet sig i sæsonen 2011-12 
som oprykker i Superligaen.
Der blev forsøgt fra en sponsor at booke et fly, så alle 
GF-fans kunne rejse i samlet flok, hvilket ikke kunne 
lade sig gøre!!

Men af sted i Europa skulle vi !!! Okay Europa og 
Europa??
Ifølge DMI, min gamle geografilærer og alle rejseforsik-
ringsselskaber er Geor-gien godt nok placeret i Asien. 
Men i UEFA er det altså Europa!!
Fansene organiserede rejser i små eller større grupper, 
og i alt var der ca. 70 folk af sted.

Undertegnede rejste sammen med 3 andre; Formanden 
Jan aka Sømand, Mi-krofon/ sangekvilibristen (John C.) 
og den NRGiske YOUSEEpige (Anna). 
Vores kære Sømand havde arrangeret flyrejse og (hotel)
indkvartering. Stor ros til ham for dette!!

Udgangspunktet var Musikhuset som ved alle andre 
udebaneture.
Vi blev kørt til Billund Lufthavn og minsandten også 
afhentet ved hjemkomsten af vor privatchauffør Henrik 
(ham, der snakker meget). STOR tak for det. KLASSE!!

Fra Billund gik det med propelfly til Riga.
Her stødte vi ind i en flok glade til meget glade AGF-
fans fra de østlige provin-ser (København og omegn). 
Så med natfly til Tblisi med ankomst ca. 4.30 lokal tid.

I lufthavnen skulle vi afhentes af en udsendt fra vores 
”hotel” men ham fandt vi så aldrig. Vi tog derfor en 
taxa til vores logi, og efter en vis tid lykkedes det 
faktisk at finde vores ”hotel”. Der VAR faktisk et skilt, 
der stod HOTEL på men reelt var det nogle rimeligt 
beskedne værelser i en privat ejendom.

Der var bestilt 3 værelser men uheldigvis var der indlo-
geret 3 mænd på det ene værelse – vistnok noget fami-
lie. Som de gentlemen vi jo er, overlod vi det bedste 
værelse til Anna.
Der var TV, men uheldigvis ikke aircondition på dette 
værelse i modsætning til det værelse, vi 3 herrer fik. 
Bad luck, Anna !!

Nå vi tørnede ind ca. kl. 6 og stod op igen ca. 9.30. Tog 
et hurtigt bad, og så var vi klar til at indtage Tblisi !!

Det var aftalt, at alle GF-fans skulle mødes på en irsk 
pub ved navn The Han-gar.Vi havde lige skimmet hvil-
ken vej, vi skulle, og begyndte at gå.

Stille og roligt og helt problemfrit.
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Uheldigvis valgte vi at trave den modsatte vej, og efter 
et stykke tid måtte vi jo indrømme, at det var galt, og 
vi hyrede en taxa med kurs mod The Hangar.

At køre med taxi i Tblisi er en oplevelse !!
Når man kommer til en fremmed by, forventer man, at 
en taxachauffør kører en derhen, hvor man gerne vil.
Sådan foregår det ikke i Tblisi.

For det første er der nogle sproglige barrierer. Vores 
georgisk er ikke-eksisterende, og det samme gør sig 
gældende med engelsk for taxachauffører i Tblisi. For 
det andet er det ikke nok, at du har en adresse eller 
et navn på din destination. Den første taxa kunne ikke 
finde The Hangar, men efter en længere sightseeing 
fandt han en anden irsk pub.

Heldigvis kunne de lidt engelsk her, og de havde åbent. 
Så vi fik en udmærket omelet med bacon og kaffe med 
is og minsandten dagens første fadøl. Herligt !! Der-
efter prajede vi en anden chauffør, og efter endnu en 
sightseeing og efter udspørgning af folk på gaden samt 
mobilkontakt til venner og familie lykkedes det faktisk 
at finde The Hangar.

Der var ankommet ca. 15 andre GF’ere, da vi ankom ca. 
12.30, og flere kom til, så vi til sidst var cirka 60 stk. 
Fadøllene var kolde, og prisen var ca. 12 kr. for en ½ 
liter, så det var ok. Selvom prisen nok burde være ca. 8 
kr. Anyway ejeren – en irsk kvinde fra Cork- var vældig 
fornøjet for vores eftermiddag gav en omsætning sva-
rende til 4 måneders normal omsætning. Uheldigvis løb 
pubben tør for fadøl ved 15-tiden, hvorefter vi måtte 
gå over til flaskeøl.

Vi havde en supergod eftermiddag, hvor der blev sunget 
de vemodige hjem-stavnssange som f.eks. Her kommer 
Århus GF osv, når der gik nogle intet-anende kvindelige 

georgiere forbi. Meget rørende !!
Men alt godt får en ende. Vi skulle jo til bold på Meskhi 
Mikheil stadion og spille os videre til 3. kvalrunde og 
en tur til Cypern !!
Her lykkedes det faktisk at finde stadion i første hug.

Vel ankommet fik vi udleveret en gratis billet, som 
AGFs udmærkede fankoor-dinator havde sørget for. Tak 
for det Vibeke !!

Udebaneafsnittet var placeret lige midt i solen, og 
da temperaturen var 37 grader i skyggen forklarer 
det, hvorfor der kun blev drukket vand og cola un-der 
kampen !! Hjemmeholdets tilhængere sad i behagelig 
skygge under hele kampen. Om de var bange for os eller 
ej, ved jeg ikke; men imellem os 70 GF’ere og de 5.000 
georgiere var opstillet cirka 200 kampklædte betjente. I 
øvrigt var der ingen ballade i forbindelse med kampen.
Stille og roligt med en rimelig stemning, selvom spil-
lerne for anden gang blamerede AGF i europæisk sam-
menhæng. Uha uha !!

Efter kampen tog vi tilbage til The Hangar og nød en 
stille fadøl,da der åben-bart var kommet gang i hanerne 
igen. Så var vi blevet lidt brødflove, og en større flok 
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af os fandt et sted, hvor vi fik noget mad og en enkelt 
nå nej flere fadøl, for den ret jeg fik smagte godt, men 
var meget krydret.

Så skulle der festes lidt, og de fleste fans samledes på 
en bar der i dagtimerne var fiskerestaurant, men om 
aftenen blev til en bar.
Nogle af knæjterne tilsluttede deres mobil til musik-
anlægget, og så blev der sunget slagsange og danset 
på bordene og drukket rom og cola mv. Det var dælme 
hygligt !!!

Vores udmærkede NRGi for fa´n pige Anna (iklædt 
udebanetrøje med YOUSEE på maven -  deraf tilnavnet) 
havde undervejs taget en hulens masse rigtig gode bil-
leder, hvilket jeg er meget glad for.
Hele turen kan ses i billeder på FB-siden. Super Anna !!

Nå vi skulle af sted tidligt med fly fredag morgen, så kl. 
4 var vi tilbage på vores logi og jeg satte mobilalarmen 
til kl. 5.45.

Nu kommer så ophøjelsen af den NRGIske YOUSEEpige 
Anna til SANKT ANNA:
Kl. 6 vågner vi lettere forvirrede ved, at Anna spørger 
om, hvornår vi skal op. Et kig på uret udløste svaret : Nu !!

Så kære Anna du er og bliver i mine øjne SANKT ANNA, for 
uden dig er det ikke til at vide, hvornår vi var kommet op!! 
Og nu til det med alkohol og diplomati:
I lufthavnen opdagede jeg, at der stod FC Aarhus sam-
men med logoet.
HVIS jeg ikke havde indtaget en passende mængde 
alkohol kunne det faktisk være sket, at jeg havde 
opdaget det hvilket naturligvis havde afstedkommet en 
diplomatisk krise af en ret anseelig størrelse.

Nu lod jeg det ligge for helt ærligt, var jeg for træt !!!

Vores hjemtur tog dobbelt så lang tid som udrejsen, 
men vi skulle også lige have tjekket nogle lufthavns-
pubber i Kiev og SANKT ANNA skulle lige have lært 
en ny sang, hvilket vores udmærkede After-Match-bar 
interviewer John hjalp hende med hele vejen hjem 
nemlig:

ÅH ANDERS KURE DU ER MIT LIVS KÆRLIGHED
ÅH ANDERS KURE DU MÅ GØRE MIN KÆRESTE GRAVID
ÅH ANDERS KURE GID JEG VAR LIGESOM DIG

Og hun kan den nu!!!

Vi var tilbage i Billund 19.45 som planlagt, og jeg var 
helt hjemme kl. 21.

Det tog 48 timer, fik 5 timers søvn, fløj ca. 7.600 km 
og jeg brugte i alt ca. 7.000 kr. Og vi røg ud af Europa 
League med et brag, men turen var hver eneste krone 
værd!!!

Tak til mine rejsefæller og alle de søde rare vanvittige 
GFere, jeg mødte!!!

DET VAR MIT LIVS AWAY!!! Men til Cypern kom vi 
aldrig!!!

TAK !!!
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Af Sanne Laursen

Der var mødt 22 medlemmer op, det er faktisk ikke 
mange, når vi er ca. 1700 medlemmer.
Som dirigent blev Henrik Andersen valgt, og Henrik 
kunne meddele, at generalforsamlingen var lovlig 
indkaldt i henhold til vedtægterne. Som referent blev 
Sanne Laursen valgt og som stemmetællere Lene P. og 
Vibeke Kilian.

Bestyrelsens beretning blev fremlagt af Jan R. Jensen 
som berettede om, hvad der er sket i det forgangne år:
To bestyrelsesmedlemmer er fratrådt i utide (Henrik og 
Vibeke). Vibeke da hun er blevet fankoordinator for AGF 
og ikke samtidig kan sidde fanklubbens bestyrelse, da 
hun nu er bindeled imellem de samlede fanscener og AGF.

Der har været afholdt mange bestyrelsesmøder i det forgang-
ne år. Håber det kan blive noget mindre i det kommende år.

Der er blevet lavet ny samarbejdsaftale med AGF, som 
løber indtil den 30/6-2013.

AGF har i februar overtaget Bjørneklubben, det er sket 
uden de store problemer fra vores side, til gengæld 
kniber det med, at vi får de oplysninger vi har aftalt, vi 
skal have rådighed over, da alle BK-medlemmer stadig 
er medlemmer af fanklubben.

Vores sekretær har i en lang periode været den samme, 
det er vi glade for. Vores telefontid er blevet ændret hen 
over foråret, da Sannes timetal er nedsat til 10 timer 
pr. uge, da de administrative opgaver er blevet mindre 

efter AGF overtog Bjørneklubben.
Vi har fået ny hjemmeside, nye måder at gøre tingene 
på, det har skabt lidt forvirring, at vi har skiftet tilmel-
dingssystem, man har tidligere fået en mail med ens 
tilmelding, nu får man kun en besked med ”teksten tak 
for din tilmelding” på skærmen. Det nuværende system 
er kun midlertidigt, da det er planen, at systemet skal 
kunne snakke sammen med vores medlemsdatabase med 
hensyn til, om man er medlem og ikke mindst bliver det 
muligt at betale for turen i forvejen med dankort, vi kan 
desværre ikke pt. sige noget om tidshorisonten, udover 
at der arbejdes på sagen.

Vi vandt Fair Fans Cup 2012 for første gang nogensinde. 
Næste kval stævne er planlagt til 12. januar 2013 kl. 10 
i NRGi Arena, vi sætter antal deltagende hold til max. 
20, vi håber, at man er lidt hurtigere med tilmelding, så 
al planlægning ikke skal ske i sidste øjeblik. En stor tak 
til team AROS for at hjembringe pokalen.
Årets spiller blev Martin Jørgensen, næsten 1000 
stemte, det er vi superglade for, og vi håber, at endnu 
flere næste år vil bruge 1-2 sekunder på at stemme.
Vi har desværre ikke kunne finde en holdbar løsning 
med vores sponsorudvalg det sidste år, det vil sige 
vi har ikke haft nogen tovholder, der har haft tiden/
energien til at løfte opgaven.

Vi er gået fra et underskud på ca. 60.000 kr. til et 
overskud på 56.000 kr., det er vi meget godt tilfredse 
med. Udebaneturene har kun givet ca. 5000,00 kr. i 
underskud, der har været et plus ved afholdelse af nyt-
årsfesten, kræmmermarkedet, den årlige fankalender og 
ikke mindst After Match-baren.
Isoleret set er det for stort et overskud, da foreningens 
mål er at gå i et nul.

Spillerpræsentation, uddeling af fankalender, Jule-
banko, Nytårsfest, udvalgsjulefrokost, udvalgsmøde, 
kval. Fair fans cup, fair fans cup, generalforsamling 
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i DFF her blev Peter Byskov valgt som formand, DFF 
seminar i Århus, kræmmermarked.

Bestyrelsen vil gerne sige tak til alle de frivillige som 
har hjulpet en gang eller hjælper altid, om de har tid, 
lyst eller ej. Kort sagt, denne forening var ingenting 
uden jeres hjælp. Vi kunne godt ønske, vi kunne få lidt 
flere yngre kræfter ind i vores udvalg.

Fanpolitik er blevet en større opgave i det forgangne 
år, som alle ved fik vi en meget kraftig advarsel af AGF, 
hvis en eller anden i en AGF-trøje, eller den danske 
verdenspresse formoder, at en AGF tilhænger havde 
lavet ballade, ville de forbyde os, at følge vores hold 
på udebane, den ”trussel” har vi fortsat hængende, 
hvilket vi stadig væk finder dybt urimelig, ligesom så 
mange andre fodbold tilhængere i dette land, blev vores 
modspil i samarbejde med Brøndby support, at vi boy-
kottede stemningen i forbindelse med Brøndby-AGF, der 
var ligeledes stilhed i forbindelse med andre opgør i den 
runde af superligaen. Nu ved klubberne, hvad de aktive 
fodboldtilhængere kan gøre ved deres produkt, værdien 
af oplevelsen ved at se en fodboldkamp på stadion mind-
skes markant og vil ramme klubberne på deres tv penge. 
Heldigvis er de fem klubber, justitsministeriet, poli-
tiet og fodboldfans i dialog, der vil i løbet af efteråret 
komme et forslag til, hvad der kan gøre for at adskille 
os fodboldtilhængere fra ballademagere. DFF skal være 
talerør for Dansk Foldbold Fans, DFF har et udmærket 
samarbejde med DBU og den europæiske fan fællesskab 
FSE, der har en fod inde hos UEFA, så det giver mulighed 
for at presse beslutningstagerne fra begge sider.
Formanden sluttede med at takke for et godt år.

Lisa fremlagde regnskabet for perioden 1/7-2011 
til 30/6-2012. Året sluttede med et overskud på kr. 
56.528.

Kontingent forbliver uændret.

Bestyrelsen havde forslag til ændring af nogle punkter 
i vedtægterne.
Ændringerne er: §9, pkt.8.  Valg af bestyrelsesmedlem-
mer (2 vælges i ulige år, 2 vælges i lige år)
§10, pkt. 4. Bestyrelsen består af en formand, en 
næstformand og yderligere 3 bestyrelsesmedlemmer og 
vælges for to år ad gangen af den ordinære generalfor-
samling jf. ovenfor §9. Suppleanter vælges for 1 år. En 
sekretær samt næstformanden vælges til enhver tid i og 
af den siddende bestyrelse.
§11, pkt. 2. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, 
såfremt 3 ud af 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede, 
herunder formanden eller næstformanden.

På valg er formanden Jan Jensen, som modtog genvalg.
På valg til kasserer var Martin Malling, Martin blev 
genvalgt. Bestyrelsesmedlemmer på valg er Henrik 
som ikke genopstiller, Per genopstiller ikke, og John 
genopstiller ikke.

Med beslutningen op vedtægtsændring skulle der kun vælges 
1 til bestyrelsen, Gunnar Nielsen stillede op og blev valgt.

På valg var Gunnar Nielsen og Vibeke Killian, Vibeke var 
udtrådt . Valgt blev Ivan og Gitte.

Der blev genvalg til Maria Thrane og Thomas Christen-
sen. Som revisorsuppleant blev valgt Lotte Nielsen.

Der var et enkelt spørgsmål til, hvordan man vil få 
udvalg til at lave mere. Bestyrelsen vil give nogle klare 
retningslinjer for, hvad udvalgene skal. Bestyrelsen  
skalvære bedre til at holde møder med udvalgene.
Herefter blev de takke for fremmødet og for god ro og orden.
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For at være mere præcis har jeg nu boet næsten 6 år i Danmark. Jeg arbejder som kok på et hotel i centrum af 
København. Jeg har altid været fascineret af det nordlige Europa. Men især af Danmark.
Jeg er selvfølgeligt stor fan af Udinese, som er mit lokale hold hjemme i Italien. Vi har haft mange danske spil-
lere i perioden fra 90’erne til årtusindeskiftet – Thomas Helveg, Martin Jørgensen, Per Krøldrup, er nogle af dem.
Martin Jørgensen har altid været den spiller, som jeg har sat mest pris på. Både på banen og udenfor banen, hvor 
han er meget, meget jordnær.

Da jeg besluttede mig for at rejse til Danmark, var det også for at se, hvor disse spillere kom fra, og måske en dag 
være heldig at få lov at møde dem.
Heldigvis spiller Martin Jørgensen stadigvæk, og jeg kan følge hans karriere.
Da han flyttede til Fiorentina, var alle vi Udinese-supportere kede af det, fordi vi havde så mange gode minder om 
ham. Han spillede for Udinese, da vi for første gang kvalificerede os til Europæisk fodbold (UEFA Cuppen) og også 
flere år efter til Champions League.

I ”Curva Nord” plejede vi at synge – Oh Oh Jørgensen Oh Oh Jørgensen !!
I april måned 2012 lykkedes det så endeligt – jeg skulle møde Martin Jørgensen i spillertunnellen på Farum Park!  
Det var en stor dag, som jeg havde set frem til længe. Desværre tabte AGF kampen 5-3, men Martin scorede på 
straffespark.

Mødet med Martin blev desværre meget kort. Han var blevet udtaget til dopingkontrol, og det, at han efter kontrol-
len skulle møde mig, gjorde at alle andre måtte vente på ham i bussen hjem til Aarhus. 
Men det var dejligt at møde ham. Vi snakkede sammen på italiensk om hans oplevelser i Udinese. Han har stadigvæk 
mange dejlige minder fra sin tid i Italien. Vi snakkede også om hans valg om at tage tilbage til Danmark og AGF.
Tak til Josephine & Vibeke for, at denne store specielle oplevelse kunne lade sig gøre :0)
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af Josephine Gretlund

Der var megen snak i fodbold omgangskredsen blandt 
alle dem, der helt sikkert skulle af sted osv. – men som 
tiden gik, begyndte jeg at lugte lunten – der var nok 
ingen af dem, der kom af sted. Det kunne jeg ikke gå 
rundt og vente på – jeg skulle bare af sted og se mini-
mum én kamp. Så jeg tog sagen i egen hånd og bookede 
en weekendtur til Kharkiv for at se Holland – Danmark. 
Forbløffelsen var stor blandt mange, over at jeg som 
pige rejste alene til Ukraine og til en slutrunde. Men 
sådan skulle det være, og sådan blev det ;=)

Fredag d. 8. juni kl. 06:00 om morgenen var der ind-
checkning i Kastrup lufthavn, og 11:30 lokal tid lande-
de vi i Kharkiv. Der var skønne 33 grader og alle tænkte 
kun på, hvornår vi skulle have en masse øl. Vi kørte 
2½ minut fra lufthavnen til hotellet og havde så 12 
minutter til at checke ind og nette os, så kørte bussen 
os ind og satte os af ved Fanzonen i centrum af Kharkiv. 
Her skulle jeg i løbet af dagen mødes med et par andre 
bekendte – en AGF-fan og en Brøndby-fan. Jeg snusede 
rundt i hele fanzonen lidt på egen hånd, hvorefter jeg 
overgav mig til de mange tusinde hollændere, der fyldte 
pladsen. Fadøl til 9 kr. (og det var dobbelt pris af nor-
malen) og glade syngende fodboldfans, der så frem til 
kampen lørdag. Vi drak os kort sagt i hegnet – og som 

aftenen skred frem kom der flere og flere danskere til 
byen og fanzonen – og en sangduel mod hollænderne 
kom op at stå. Sikken en fest vi havde. Og vi vandt – 
både på sangen og dagen efter. Efter utælleligt mange 
øl, sang og snak med både hollændere, danskere og 
ukrainere fandt jeg ved halv tre tiden om natten en 
Lada Taxa på gaden, der ville køre mig til hotellet – hel-
digvis havde jeg på de 12 minutter på hotellet tidligere 
på dagen nået at tage et visitkort, ellers havde jeg 
ingen anelse haft om, hvor jeg skulle hen.

Kampdag! Allerede 11:00 indfandt jeg mig igen i 
centrum og nåede lige at gå lidt rundt og indsnuse 
Kharkiv by, inden jeg skulle mødes på Dansker-Baren 
med alle de andre. Pludseligt sagde min mave, at det 
nu var 27 timer siden, at jeg sidst havde indtaget fast 
føde – det flydende rugbrød havde gjort det fint indtil 
da – så jeg kom tidligt på baren og fandt et skyggebord 
i gårdhaven, fik mad og dagens første øl. Der var 35 
grader i skyggen denne dag. Langsomt fyldtes gårdha-
ven op og blev et rødt og hvidt syngende inferno. Det 
var fantastisk! Vi forlod alle baren samtidigt og skulle 
kun lige dreje om hjørnet for at springe ind og joine 
den hollandske fanmarch mod stadion – en lille gåtur 
på ca. 7 km. foretaget i ekstrem varme og en del op ad 
bakke. Det var festligt og sjovt – i dette orange men-
neskehav – med små grupperinger af rødt og hvidt hist 
og pist. Og pludseligt kom der en gruppe forbi mig på 
en 5-6 stykker syngende ”Kom Så De Hviee’” – det var 
jo fuldstændigt vildt ;=)

Security, indgang til stadion og min plads foregik 
fuldstændigt problemfrit – det kunne de lære meget af 
her i DK. Kampen endte jo lykkeligvist med en dansk 
1-0 sejr – som jeg heldigvis også havde odd’set inden 
afrejsen fra DK.

Efter kampen slog jeg pjalterne sammen med et par 
andre danskere og gik en sniger rute væk fra mængden. 
Her fandt vi hurtigt en taxa (Lada), der tjept fragtede 
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os ind til Fanzonen, hvor vi lige trådte ind klar til at se 
kampen mellem tyskerne og portugiserne. Alle dansker-
ne var i højt humør – hollænderne hang selvsagt med 
mulen – men vi fik alligevel en fest op at stå. Svedig og 
ildelugtende kapitulerede jeg til en stol på et tidspunkt 
– hvor AGF-Guden må have forbarmet sig over mig – for 
pludseligt kom min AGF- ven forbi og sagde . ” Hey – 
Min far sidder lige derovre. Han har den der Graulund 
t-shirt med til dig, som vi snakkede om derhjemme.” – 
Og Vupti - så rendte jeg rundt resten af natten i Kharkiv 
med Graulund på ryggen og ikke længere ildelugtende 
(Security havde i øvrigt taget min deo). Sjældent har 
jeg været så lykkelig for en ren t-shirt :=)

Ved hjemkomsten til hotellet i endnu en Lada var der 
fest – en af de andre fra flyet havde fødselsdag. På 
hotellet boede der lige mange danskere og hollændere 
– og de havde slået sig sammen til en mindre fest. 
Meget sent i seng – og lige op og vende morgenmads-
buffeten søndag, inden turen skulle gå mod lufthavnen 
og DK igen.

Hjemrejsen var et mareridt – vi var 4½ time forsinkede, 
svedige, trætte og tømmermændsramte – Men hold da 
op hvor var det en ubeskrivelig fed oplevelse at være 
der LIVE! 
Alle mand til Frankrig i 2016 !!

Fanmarch, Kharkiv
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af Mikkel Moeskær Koch-Larsen

Vi skulle nemlig spille mod Portugal, og selvtilliden var 
stor, efter Danmark havde slået Holland om lørdagen 
med 1-0. Jeg tog til Billund lufthavn, hvor der var 
omkring 150 andre danske fans, som var klar til at 
sætte kursen mod Lviv i Ukraine. Billund lufthavn blev 
klædt i rødt og hvidt, og der blev sunget i høj stil. 

Flyveturen var i helt særklasse med masser af drikke 
og mad, og alle var i godt humør. Omkring kl. 13.45 
Ukrainsk tid var vi i Lviv lufthavn og klar til at indtage 
Ukraine. Vi skulle mødes med andre danskere og gå 
sammen ud på stadion. Det var højdepunktet, da vi 
stødte ind i 800 andre danske roligans midt i Lviv by. 
Nu var vi klar til at gå samlet til stadion, hvor der var 
blevet opstillet en masse telte samt sørget for danske 
fodboldhits. Desværre blev man spredt fra hinanden 
og var ikke samlet i ret lang tid. Men de 500-600, 

der var samlet, havde en ren fest og fik en masse nye 
bekendtskaber. 

Omkring 17.00 Ukrainsk tid gik vi ind på det meget 
flotte og fantastiske stadion for at tage imod vores 
helte, så de kunne mærke, at vi var der for dem. Sikke 
en stemning, det må have givet kuldegys på samtlige 
spillere. Nu var vi klar til kamp og stemningen var 
både før, under og lidt efter kampen helt i top. Efter et 
fremragende comeback af Danmark, efter at være nede 
med 2-0, på 2 fremragende mål af Bendtner lykkedes 
det at komme på 2-2. Stemningen var helt suveræn i 
de forskellige klumper af danske fans rundt omkring på 
stadion. Men 3 min før tid blev der HELT stille. Vi kunne 
ikke tro vores egen øjne. En kamp, hvor vi havde over-
taget, blev alligevel en skuffelse for et kort øjeblik. Vi 
kom bagud og tabte ufortjent 3-2. Kampen blev fløjtet 
af, og skuffelsen sad i tøjet et par timer efter kampen 
og turen til lufthavnen. 

Men omkring kl. 00.30 dansk tid i Billund havde man 
fortrængt det hele, og var blevet en oplevelse rigere 
samt havde mødt en masse nye bekendtskaber, og 
glæder mig allerede til 2016, hvor turen HELT sikkert 
går til Frankrig.

Jeg vil ALDRIG glemme denne fantastiske dag d. 
13.06.2012.

Optakt til kamp i Kharkiv
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AGF Fanclub på kræmmermarkedet 2012
Fotograf: Lotte Nielsen
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Af Lisa Kaae Kildsgaard

Fankongressen var henlagt til fortryllende rammer i 
Istanbul, hvor ærkerivalerne fra Fenerbahce, Galatasa-
ray og Besiktas historisk samarbejdede om værtskabet. 
Næsten 500 fans fra 32 lande deltog. 

AGF Fanclub Aarhus’ næstformand, Lisa Kaae Kildsga-
ard, deltog som repræsentant for DFF (Danske Fodbold 
Fanklubber), som prioriteter dette internationale sam-
arbejde meget højt. Dels så står mange af de andre 
fans med samme problematikker som os, så der høstes 
masser af erfaring, men dels så får man igennem net-
værket masser af input, inspiration og indsigt fra en 
meget alsidig europæisk fanskare. DFF havde yderligere 
sendt Tine Hundahl (DFF/Fanambassade Danmark) og 
Jens Andersen (BK Frem Support/Fanambassade Dan-
mark), og derudover havde vi allieret os med bl.a. 
Rasmus Trenskow (AaB Support Club) og Sarah Agerklint 
(Brøndby Support), så vi sammen kunne komme ud til 
flest mulige workshops og debatoplæg. 

På programmet var bl.a.: 

 allocations, black market & visa issues 
 (2 workshops) 

 Offensive Behavior vs Fan Culture? 

 – away travel ban? Penalty scales in football 

 Standing in Europe 

 – A Panel Discussion   

Endvidere brugte FSE weekenden på at etablere et 
europæisk advokatnetværk, der bl.a. på sigt kan hjælpe 
os fans, når vores rettigheder bliver tilsidesat, og side-
løbende fik de tyrkiske fans etableret en national orga-
nisation. Så det var et meget ambitiøst og produktivt 
program, der lå for dagen. 

Især workshoppen om kollektive straffe (såvel fra 
forbund mod klubber som fra klubber mod fans) havde 
vores interesse, da den var enormt relevant for mange 
af problemer, vi som fanklub har arbejdet med i foråret. 
Erfaringer fra bl.a. Tyskland viser tydeligt, at udelukkel-
se af udeholdets fans på sigt ikke har effekt – man har 
set flere eksempler på, at hjemmeholdets fans i soli-
daritet har opkøbt billetter for de udelukkede udefans 
og endda i visse tilfælde har delt afsnit med dem i god 
ro og orden. Alligevel er det naturligvis ikke en risiko, 
klubben kan stå med – at have udeholdets tilhængere 
stående på neutral tribune – og derfor er man i stor stil 
atter gået væk fra kollektiv udelukkelse. Udlandet har 
også for længst indset, at navneregistrerede billetter 
isoleret set ikke løser problemerne, så generelt kan vi, 
med vores danske briller, glæde os over, at mange af de 
tiltag, vi i øjeblikket oplever, har været prøvet i udlan-
det og at vi derfor kan trække på erfaringerne derfra. 
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Det bliver uden tvivl et fokuspunkt for såvel DFF som 
AGF Fanclub Aarhus i den kommende tid.   

En anden, meget relevant arbejdsgruppe, handlede om 
prisen på en fodboldbillet – hvornår bliver det så dyrt, 
at fodbold ikke længere er for alle? I de danske fan-
klubber kommer vi til at trække på erfaringer fra denne 
workshop, når vi fremadrettet vil i dialog med vores 
klubber om, om det virkelig er fremmende for værdien 
af deres produkt i en TV-sammenhæng, at der så ofte 
spilles for halvtomme tribuner? I udlandet har man 
gode erfaringer med at sætte prisen ned for til gen-
gæld at få fyldt stadion, og man har i flere lande nogle 
meget fleksible prisstrukturer, hvor man eksempelvis 
selv kan bestemme prisen på sit sæsonkort etc. - vi 
skal arbejde videre med at lære af det hele og udvikle 
en model, der fungerer herhjemme.

Vi deltog ydermere i en paneldiskussion om match 
fixing, hvilket faktisk gjorde stort indtryk. Umiddelbart 
tænker de fleste nok, at det ikke sker i Danmark, men 
faktum er, at det rykker tættere på, og derfor har vi fans 
også en forpligtelse til at beskytte vores højtelskede 
sport og råbe op, hvis vi oplever noget – og det uanset 
hvilket niveau, det sker på. 

Uden for det officielle program blev der netværket 
på kryds og tværs. Særligt med de øvrige nordiske 
deltagere, men i løbet af sådan en weekend kommer 
man godt rundt i Europa, og der er bestemt erfaringer 
derude, som vi kan trække på - eksempelvis den norske 
kampagne ”Fotball skal spilles i helgen”, det svenske 
away-sæsonkort, tyske St.Pauli’s måde at få ram på 
sortbørshandel osv. 

Søndag stod den årlige generalforsamling i FSE på 
programmet. Det har været et utroligt travlt år i FSE, 
der bl.a. har stået for at organisere Fanambassade-
projektet under EM, og som et af mange resultater har 

haft indflydelse på billetpriserne til CL-finalen. Gene-
ralforsamlingen vedtog en resolution, der kræver at 
FIFAs præsident Sepp Blatter skal trække sig fra posten 
omgående som følge af hans kendskab til korruption 
i organisationen, der blev afsløret i sidste uge under 
retssagen mod João Havelange i Schweiz. Det illustrer 
godt, at FSE er en vigtig spiller i international fodbold, 
og at vi sætter overliggeren højt!

Afslutningsvis blev der valgt en ny bestyrelse i FSE: 
Kevin Miles (England), Martin Endemann (Tyskland), 
Riccardo Bertolin (Italien), Joanna Laska (Polen), 
Michal Riecanský (Slovakiet), Linda Hadorn (Schweiz), 
Igor Gomonai (Ukraine). Bestyrelsen består også af 
udvalgsformændene fra anti-diskriminationsudvalget 
Goran Malic (Kroatien) og FSE Fans’ Embassy udvalget 
Michael Gabriel (Tyskland) samt hovedkoordinator Dani-
ela Wurbs (Tyskland). 

Hvis nogen af jer har spørgsmål angående FSE, kongres-
sen eller det internationale netværk i det hele taget, 
så tøv endelig ikke med at kontakte fanklubben – vi er 
jeres repræsentanter i Europa!



22

Af Gitte Nielsen

Dagen forgik med at der blev udleveret en pose med vand, pastiller, keyhanger med 
mere til børnene. Da spillerne var færdige med deres træning, blev der stillet 10 poster 
op, hvor børnene blev fordelt ud til efter alder.

Posterne var skud på mål, målmandstræning, drible mellem kegler og andre fodbol-
daktiviteter. En ny post var det, at der blevet lavet to hold, hvor hvert holds spillere 
holdt hinanden i hænderne og skulle spille mod det andet hold, ud fra lydene var det 
meget populært hos både ved børn og spillere.

Efter endt træning gik spillerne i bad, og børnene kunne gå rundt på løbebanen hvor 
nogle samarbejdspartnere havde sat boder op hvor der var konkurrencer af forskellig 
slags, eventteamet havde sat nogle mål op, hvor man kunne skyde til måls, og der var 
et meget lang fodboldbord fra Hummel som var meget populært.

Til sidst blev den nye spillertrøje præsenteret, og spillerne gik op til de opstillede 
borde for at skrive autografer, der blev skrevet mange autografer, både på kort, men 
også på de mange nyindkøbte spillertrøjer.

Igen en meget vellykket dag for børnene med deres idoler, og vejret var bestemt også 
med os med sol hele dagen. Da dagen var slut, var det trætte og tilfredse familier, 
som drog hjem med en stor tak til alle for det gode arrangement.
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AGF-dag for Bjørneklubben
 fotograf: Gunnar Nielsen
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Starten på sæson 2012-2013 
Fotografer: Gunnar Nielsen, Jesper Zacho Elgaard og Richard Skovby
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Hovsa!! Så kom et par af vores unge spillere da på tav-
len!! Både Aron og Osama kom på tavlen i går og især 
for vores nye ven der, Osama, var det vist en udmærket 
oprejsning oven på en turbulent periode men jeg glæ-
der mig også over at se tendenser i Arons spil, som 
peger i alle de rigtige retninger. Det er så fedt for dem 
begge, og jeg under dem det! Så vidt jeg ved, har Aron 
virkeligt arbejdet hårdt for at rykke sit spil og sin fysik, 
mens det at overtage et så åbenlyst og stort talent som 
Osama fra en af vores rivaler altid er en stor fryd – især 
når det virkelig ser ud som om, at her er der virkelig 
noget om snakken om talentet. 

Igen er vores Islandske vulkan i udbrud med Osama på 
hjul, fristes jeg til at sige….. Det er altså en pudsighed, 
at det er de to, der har stået bag alle fem mål i de sidste 
to kampe!  Især vores håndtamme islænding er rygende 
varm pt og har nu scoret i fire kampe i træk, og det er 
altså for sindssygt godt scoutet af klubben at finde den 
her unge gut et sted i de lavere rækker på Island og hive 
ham til Smilets By!!!! For smiler, det gør vi fandme!!!! 
Sejre over Lyngby og Køge er måske ikke ubetinget den 
sværeste baggrund at juble på, men spillet og indstil-
lingen i de sidste kampe mod Nordsjælland(det var altså 
en festlig kamp selvom vi tabte) og OB og med synet 
rettet frem mod Brøndby kampen – og den der mytiske, 
sagnomspundne mulighed for Europa - er der faktisk ikke 
grund til andet end optimisme i alle hviiee hjerter…

Hold nu kæft hvor er det altså svært at få armene ned 
og skrive det her indlæg!!!!! 5 -1!!!!! Fem – et!!!! Prøv 
lige at smage på det resultat!!! Ikke sluge det råt og 
hurtigt videre, nej ikke på vilkår!!! Det skal altså nydes, 
fordøjes, udpensles, gennemanalyseres og SÅ skal der 
fandme jubles igennem!!! Sikke en kamp!! Sikke et 
resultat!! Sikke en stemning!!

Resultatet åbner for alvor op for at vi snupper den der 
femte plads som lige med et blevet et folkekrav fra 
Speakers. Der er kun en pæn måde at kommentere mere 
på det og det er med disse linjer:

”Eeeeeeeeeeeeuropa-tur skal sikres nu,
Til Jyllands hovedstad,
På vej mod nye eventyr,
Så lad os følges ad

Nå vi sluttede så sæsonen af med to nederlag, dog ikke 
på tribunen i Horsens, hvor jeg igen må frydes over 
at se og høre så mange struber støtte De Hviie. Sådan 
en tur er ren fest på trods af nederlaget, og havde vi 
vundet ville det jo stikke helt af for sådan en som mig. 
Jeg elsker når vi er så mange på tur!!!!

MEN det er så nu blevet alvor!! AGF skal på Europatur 
fordi vi sluttede på den der 5 plads.

Men en kort afrunding på sæsonen 11/12 må være at vi 
som oprykkere skal være stolte, tilfredse og ovenud lyk-
kelige!! Stolte over at have overlevet den første svære 
oprykkersæson, som MÅ have været første prioritet, 
men i den grad tilfredse med at det lykkedes at lande 
i den bedste halvdel af en vanvittig tæt superliga og 
ovenud lykkelige, at det som en fuldstændig surreali-
stisk bonus også har kastet den Europa tur af sig. Jeg 
håber virkelig vores spillere nyder deres ferie – de har 
fortjent hvert et minut af den!!!!

I kan lige så godt begynde at frygte at skulle se på 
et menukort på gadecafeerne i Tblisi, fordi vi skal til 
Georgien og møde FC Dila Gori. Ikke nogen super duper 
ønske lodtrækning. Der er langt til Tblisi, hvor kampen 
skal spilles, det er et hold med en del penge i ryggen, 
og vi skal ligge ud på hjemmebane. Men hey, vil man 
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langt i Europa skal man kunne slå et hold som det her 
over to kampe. Flere af de sædvanlige pålidelige kilder 
snakker om et niveau som et tophold i 1 division. 
(Her glemmer jeg behændigt at nævne, at det var et 1 
divisionshold der sendte os ud af pokalen sidste år…)

Jeg glæder mig til den første kamp i Århus den 19/7, 
og der skal vi for alvor vise, at vi har fortjent at få den 
tur ud i Europa. 

Så er superligaen endelig i gang, og vi fik kun et enkelt 
point ud af anstrengelserne, da AAB udligner dybt inde 
i overtiden. Jeg er dybt skuffet. Ikke over resultatet 
men over indsatsen, vi virker lidt som om, vi spiller med 
håndbremsen trukket, og de næste to kampe er begge 
mod oprykkerne fra 1. division, og der skal vi lande 4 
eller 6 point samlet fo,r at jeg kan leve med en lidt 
skidt premiere. Sådan er det bare!!!!

Så kom – og gik - dagen vi er mange, der har ventet alt for 
længe på. Der skulle igen spilles Europæisk i Aarhus!!!!!! 
Jeg sidder lidt med en bitter smag efter nederlaget. Et 
hold, der efter sigende skulle være på dansk 1 divisions 
niveau, slår os med simple midler, efter vi får en drøm-
mestart og kommer foran. Jeg skal nok lade være med 
at lege analytisk mastermind og pege på diverse ting og 
sager, vi skulle have gjort anderledes. Jeg efterlyser bare 
en helt igennem mere passioneret indsats i returopgøret 
i Tblisi. Følg Viljen – viljen til at få AGF videre samlet!!!

Endnu en hjemmekamp, hvor vi må nøjes med et pau-
vert resultat. 0-0 mod en oprykker er ikke det, man 
med rette kunne forvente sidste års nr. 5 i ligaen, men 
vi skal jo selvfølgelig også lige i gang med ligaen. Der 
er ingen tvivl om, at EL kampene har taget og vil tage 
meget fokus i disse dage, for jeg håber da inderligt, at 
klubben har den intention, at vi skal gå videre. Spillet 
i dag lader en del tilbage at ønske, og dette vil jeg se 
bragt til live i returkampen i Georgien. Jeg er personligt 
ikke helt tilfreds med dette resultat, men jeg tror på 
bedre spil af drengene… næste kamp!!!!

Returkamp i Europa League. Alene dette får hårene til 
at rejse sig i barnlig forventning om fordums storkampe 
på stadion. Men i dag forbliver drømmen om Europa en 
drøm. Vi røg ud på røv og albuer til et bedre hold på 
dagen. Det er muligt, vi skal kunne slå dem i forhold 
til deres niveau over to kampe, men det gjorde vi altså 
ikke, og derfor må vi igen rette fuldt fokus mod super-
ligaen og den hjemlige pokalturnering for at indløse en 
billet til endnu et eventyr i Europa. 

Så blev det den anden oprykkers tur til at spille mod 
De Hviiee. En kamp, der så blev tabt til min egen store 
personlige irritation. RFC var bedre på dagen, og vi 
var vist heldige med ikke at tabe større, end vi gjorde. 
At en del spillere var ramt af maveonde hjembragt fra 
Georgien, er naturligvis ikke den store fede dejlige und-
skyldning for at tabe til dem – men jeg VIL simpelthen 
se en 1000 gange bedre indsats i Brøndby-kampen som 
venter forude. En kamp hvor spillere og fans ikke bør 
have problemer med at sætte sig ordentligt op til. Vi 
husker jo ret godt, hvordan vi udraderede dem, sidst de 
var på besøg. 

Seks et halvt år!!!!! Så længe har Brøndby ikke vundet 
i Smilets By – og det blev heller ikke denne gang, de 
tog herfra med en sejr. 3-1 og vi er endelig en smule 
i gang i suppen. Dejligt, der er ikke noget, der kvikker 
humøret op som 3 point også lige præcis imod Brøndby. 
Lækkert!!! Det kan godt være, at de havde en stor del 
af spillet og var ih så, åh så spilstyrende, men det er 
altså målene, der tæller, og dem lavede vi altså flest af. 

En tur til København kostede lige en pæn rundbar-
bering, der kun tog en halvleg. På en anden halvleg, 
ja rent faktisk på under 25 minutter puttede FCKerne 
tre mål ind bag Staff blandt andet på nogle – i mine 
øjne – lidt klodsede straffespark. Jeg prøver at tage 
med mig fra kampen, at vi hang på i første halvleg 
på trods af visse mediers ensidige dækning af kampen 
med sjællandske og i særdeleshed københavnske klub-
ber. (Det halve – det er vel dem, der stadig kommer 
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til deres kampe - af deres supporter-ros taler med jysk 
accent!!!!!) Videre det går og i næste runde venter de 
forsvarende danske mestre – som hverken er FCK eller 
BIF…

6 kampe og 5 point. Og hvad så tænker du nu???? 
Hvis du når fedter ind på computeren og følger op på 
sæsonstarten sidste år, så er den PRÆCIS magen til 
den, vi kan mønstre i år. Jeg har allerede hørt de første 
hormonforstyrrede teenage drengerøve kræve denne og 
hint person i den sportslige sektor fyret i AGF efter det 
smalle og lidt bitre nederlag til de forsvarende danske 
mestre fra FCN. Sidste år kom vi for alvor i gang efter 
en tur til Horsens i næste runde. Gæt lige engang hvor 
vi skal hen på mandag? Oven i købet kan vi give os til 
at tænke på at ACH skal i kamp i EL på torsdag, og de 
så altså pænt slidte ud efter den forrige kamp i Europa-
runden efter i suppen. Jeg tror på 3 point i Horsens og 
et vendepunkt for De Hviiee…

Baron Bacon.
Hvis Graulund er Gud, John Stampe var Kejseren og 
Håvard Flo var Kongen så har vi nu fået en ny adelig 
i vor midte. Baron Aron Bacon Johansson!!! Suppens 
hurtigste hattrick under 4 minutter og hurtigste 4 mål 
i nyere tid i superligaen, på lige omkring 16 minut-
ter, næsten en halvering af den tidligere rekord. Det 
bliver en af de dage, hvor vi bagefter vil mindes denne 
personlige udradering af Mølby´s gule drenge med til-
komsten af den håndtamme islændings nye kælenavn. 
Baron Bacon. Baron har han helt og aldeles selv gjort 
sig fortjent til ved denne flotte og enestående bedrift – 
ja også kan jeg forstå at det ret hurtigt kommer op som 
forslag på smartphone-ordbøgerne, når man i en hurtig 
og promilleløftet stemning skal opdatere de nærmeste 
fjender og familie på målscorere og andre GF helte – og 
Bacon. Simpelt; Aron danser som en svigermors drøm 
(journalistisk stramning; okay, okay!) Nej ret mange har 
fået øje på, at Aron ligner en ung Kevin Bacon som set 
i eksempelvis filmen ”Footloose”. Derfor Baron Bacon!!
Denne tur til Horsens blev for øvrigt vendepunktet lige-
som sidste år, og nu venter der en stor lørdags away til 
Silkeborg, hvor der garanteret bliver gang i sagerne og 
sang i gaderne. Der hedder spillerne sikkert også Røvhul 
til efternavn…

De skulle så ikke nyde noget af at have et større nav-
neopråb i Silkeborg i går. Ja bortset fra da der på et 
tidspunkt blev råbt ”Fyr, Fyr Bordinggård”! Jeg bebrej-
der dem ikke.
0-4 og så kan vi tale om Festuge!!! Hold nu kæft vi 
er trådt i karakter på det helt rigtige tidspunkt IGEN i 
år!!!!  Ja Silkeborg så ret så uskarpe ud, og den der nye 
motorvej de indviede i denne uge – og de spiller ”Hig-
hway to hell” ved indløb -går åbenbart lige igennem 
deres skadesplagede midterforsvar. Eller er det Baron 
,Aron der er for vild???  2 mål og en stor drivkraft bag 
deres selvmål??  Det er jo sindssygt den måde han har 
udviklet sig på. Ham skal vi holde fast i selvom rygterne 
om, at Dila Goris Mate Vatadze ruller på fuld skrue her, 
inden vinduet smækker i mandag nat.

AGF er inde i den helt rigtige udvikling, og det er altså 
fedt at se på lige nu!!!! Kom Så De Hviie!!!!!

To angribere lægger strategi mod Brøndby 
Fotograf: Richard Skovby
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Af Michael Nielsen

Tja, det er vel nøgternt set, fra manden uden de farvede 
briller, en ganske underholdende kamp. Men denne arti-
kel skulle jo heller ikke, handle så meget om AGF. Og 
så dog alligevel lidt.. Undertegnede og hans kammerat, 
havde valgt, at tage turen over Vesterhavet til Shef-
field i midten af England. Menuen stod, udover klassisk 
engelsk regnvejr, på et oprykningsdrama fra League One 
og op til The Championship, af sjælden set karakter. 

Sheffield United, som mange ældre læsere af Fæstnin-
gen, sikkert husker fra tipslørdag med dong-service og 
det hele, tog imod Stevenage FC. Nogle timer inden 
kick-off havde min kammerat, en håndfuld nordmænd, 
en hollænder og jeg fået en lille intim rundvisning på 
stadion. Vi var heldige nok til at komme ned og se 
omklædningsrummet. Mickey Doyle var fri af eventuelle 
skader og udtaget til aftenens kamp. 

Sheffield United havde en ting på dagsordnen. En sejr 
ville være ensbetydende med oprykning, foran ærkeri-
valerne fra Sheffield Wedensday, som lurede i den anden 
ende af byen. Den del af byen, hvor The Blades holder 
til, summede af liv, optimisme og pints i lange baner. 
Bramall Lane var som en myretue. Vogne med burgere 

og Fish n’ chips stod troligt skulder ved skulder og gav 
kunderne en smule læ overfor det lunefulde engelske 
vejr. Et virvar af halstørklæde- sælgere, forsøgte med 
stor iver at få afsat deres klude. Den dag var der gang 
i butikken. Atmosfæren på stadion var i starten præget 
af kampens vigtighed. Men jo længere vi kom ind i kam-
pen, jo mere blev stemmerne sat i sving. Danskere, som 
har været i England og har set fodbold, peger næsten 
altid på stemningen, som det fedeste af hele pakken. 
Det var også tilfældet her. I høj grad!!

Selve kampen og en længere reportage af kampen, skal 
jeg skåne dig for. Selvom kampen endte 2-2, så var det 
alt andet end god fodbold. Men ærligt og kraftfuldt i 
stedet. Det var 2 hold der ikke veg tilbage for hinan-
den. Uafgjort var ikke nok og med 2 runder tilbage af 
turneringen, skulle Sheffield United selv vinde deres 
resterende kampe og håbe på nederlag til Wedensday, 
for at rykke direkte op. Summa summarum, så endte 
United i play-off mod Huddersfield på Wembley. Efter 
ordinær spilletid, forlænget spilletid og straffe, måtte 
The Blades strække sabler og se frem til endnu en 
sæson i League One.
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”The Greasy Chip Butty Song” 
-melodi af John Denver’s 
“Annies Song”

You fill up my senses
Like a gallon of magnet
Like a packet of woodbines
Like a good pinch of snuff
Like a night out in Sheffield
Like a gresasy chipbutty
Like Sheffield united
Come fill me again
Na na na naa naa naaaaa, ooo!!
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Lørdag den 10. november 2012 har AGF Fanclub Aarhus 20 års fødselsdag. Der er 
løbet meget vand under broen siden da, og derfor skal denne store begivenhed 
fejres med et brag af en fødselsdagsfest.

Denne fest vil blive afholdt på Atletion v/ Aarhus stadion for alle medlemmer over 
15 år, det skal dog pointeres, at der IKKE bliver udskænket alkohol til deltager under 
18 år.

Det som er fastlagt er, at festen er fra kl. 20 til 02. Og at der vil blive serveret en let 
anretning af noget mad, som fanklubben vil være vært for. Dog ved vi endnu ikke, 
hvad menuen kommer til at bestå af, men igen vil der her komme updates hen ad 
vejen. Drikkevarer kan købes til festen.

Festen vil være et overflødighedshorn af skøre indfald og påfund, og kun fantasien 
sætter grænser.  Har du som medlem en ide til indslag, vil festudvalget meget gerne 
høre fra dig på festudvalg@agf-fanclub.dk Programmet for aften er på stående fod 
ikke fastlagt, dog vil der blive musik, dans og diverse konkurrencer. Flere informa-
tioner følger hen over efteråret på fanklubbens Facebook og på den nye hjemmeside 
www.agf-fanclub.dk.

Vi har til festen engageret en god dj, som vil spiller musik fra de 20 år, som fanklub-
ben har eksisteret, og der vil også være mulighed for at ønske musik fra andre årtier.

Så kom og vær med til at skyde de næste 20 år i gang med et brag.
Tilmelding kommer til at foregå på fanklubbens hjemmeside under tilmelding, info 
følger herom inden længe.

 Velmødt på vegne af festudvalget
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Af Michael A. J. Nielsen

Vi har higet, drømt og til dels sendt misundelige blikke 
i retning af de andre hold i Danmark, som var nået ud 
til det forjættede land. 2 kvalifikationsrunde til Europa 
League bød på modstand fra Georgien. Vi var sikkert 
mange, der både rynkede bryn og næse. FC Dila Gori. 
Det eneste, der fængede ved klubnavnet fra Ruslands 
tidligere lillebror, var nok træbeskyttelsen af samme 
navn. 

Der var ikke mange hede kærtegn at spore fra Goris 
side. Første møde hjemme i hulen startede som håbet 
fra vores side. A.K 27 (Anders Kure), gjorde det til 1-0, 
efter en omgang gammeldaws kludder i Goris forsvar. 
Euforien nåede uanede højder, trækronerne på de old-
gamle træer, der i mange år vagtsomt har skærmet vores 

katedral, truede med at blæse ud i bugten. Resten er 
historie eller et studie i de brændte chancers kamp. 
Via hurtigt kontraspil og en formidabel filmforestilling 
i bedste georgiske stil, skete det værst tænkelige. 1-2 
og mareridtene begyndte så småt at gøre sit indtog 
ved spillerne, trænerne og os fans, som havde booket 
fly til Tbilisi.

Georgien i slut juli kan ikke anbefales. En ubeskrivelig 
hede var det første, man fik hældt i hovedet. Dagtem-
peraturer på 47 grader i et land, hvor totalt kaos er 
deres form for orden. Selve byen er i klemme mellem 
bjerge, og det gør den uden tvivl til helvede på jord, 
rent varmemæssigt. Et rent inferno af dyttende lastbi-
ler, busser og Lada’er, der for længst skulle være skrot-
tet, sætter sig på nethinden og i næseborene.

På selve kampdagen d. 26.7, tjekkede de godt 90 sup-
portere ind på ”The Hangar”. Irsk pub, med dejlig mad 
og billigt, koldt øl. På den dag har vi nok sikret dem 
2-3 måneders indtjening. Så kan man godt leve med, 
at der ved hvert toilet stod en spand vand, man kunne 
skylle ud med. Tilsyneladende havde man i gang i noget 
vandledningsarbejde under vores ophold på pubben.

Mikheil Meskhi Stadium er placeret i den vestlige del 
af byen. Et godt målspark fra Dinamo Tbilisi’s hjemme-
bane, hele 70 km væk fra Gori og ca. 3500 km væk fra 
Aarhus. I bedste østblok stil har stadionet ikke været 
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forkælet med moderniseringer, men nænsomt sminket 
med lidt maling hist og her. 

Gejseren fra Fjolnir spruttede efter et langskud fra 
Adam Eckersley, da Aron behændigt fik skubbet bolden 
i nettet, tæt under mål. 2-2 og vi var mindst sikret 
forlænget spilletid. Efter pauseteen regnede vi alle 90 
mand med, at vi nok skulle kunne presse bolden ind 
bare en’ gang mere. Men den georgiske mur holdt stand 
og når man tilmed, ikke får lukket af bagtil, så er det 

for nemt for en flok utrænede georgier at slå kontra. 
3-1 i retur kampen og samlet 2-5, blev facit for vores 
korte og hede affære med Frk. Euro League.

Vi venter alle spændt på om Peter Den Store kan rejse 
holdet mentalt nok engang og måske til næst’ år sende 
os ud i Europa igen – bare på en lidt kortere destina-
tion..
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For tyvende gang har AGF Fanclub Aarhus æren af at kåre årets spiller: den spiller, der har været mest over-
bevisende, stabil i hans indsats for holdet set ud fra sæson 2011/2012. Hvis nogen skulle have glemt det, 
sluttede AGF på meget flot 5. plads som nyoprykker til superligaen med 12 sejre, 12 uafgjorte og 9 nederlag 
og 48 point på kontoen, så der var mange kandidater til titlen Årets spiller 2012.

Vi havde allieret os med Per Østergaard Jacobsen indehaver af analysefirmaet efficiens.nu, som nogen måske husker, 
var det også efficiens.nu, der stod for den medlemsanalyse som vi gennemførte i december 2010.
Selve afstemningen om årets spiller blev delt op i 3 faser: 

En nominering af 5 spiller, hvor alle havde mulighed for at stemme på den spiller fra AGF’s trup, man nu syntes, der 
skulle have ære at komme i betragtning til titlen som årets spiller
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Alle kunne igen stemme, og der kunne stemmes på en de fem kandidater, der fik flest stemmer i nominerede 
fra spiller truppen, de fem var Aron Jóhannsson, Peter Graulund, Steffen Rasmussen, Anders Kure og Martin 
Jørgensen

I nomineringen og selv afstemning blev der afgivet næsten 1000 stemmer og med 36,3 % af stemmerne afgivet 
i 2 fase. Her løb Martin Jørgensen med æren som årets spiller 2012. Det var først gang Martin Jørgensen blev 
valgt som årets spiller af fansene, et stort tillykke til Martin Jørgensen

Hans navn vil til evig tid stå på fanklubbens vandrepokal. Det er lidt utroligt, at pokalen stadigvæk eksisterer, da 
den har været uddelt 19 gang uden at have lidt overlast, så om et lille års tid får vi at se, om Martin Jørgensen 
ligeledes har passe godt på pokalen i det år, han har haft den i hans varetægt.

Blandt alle dem, der har stemt og har givet tilsagn om de vil deltag i konkurrencen om diverse præmier, er de 
heldige vindere fundet, og de har fået besked om deres præmie.

Købmandskurv fra Metro Cash & Carry: vinderen blev Preben Merrild 

AGF spillertrøje signeret af Martin Jørgensen: vinderen blev Casper Sanderhoff 

Præmie fra CERES: vinderen blev Rasmus Foged 

Udebanetur med AGF Fanclub Aarhus i Jylland inkl. billet for to personer: vinderen blev Emil Børsting Sørensen 

Tillykke til alle vinderne og især Martin Jørgensen. En stor tak til alle sponsorerne og ikke mindst efficiens.nu 
for at holde styre på de mange stemmer.
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Dette har vi også oplevet på nært hold i fanklubben, 
men noget tyder på, at det faktisk kan gavne ens frem-
tidige virke i erhvervslivet at have spillet en aktiv rolle 
i den forening, man er medlem af.

Flere af vore medlemmer har sat deres virke i fanklub-
ben på deres CV, og dette har faktisk haft en positiv 
indvirkning ved de jobsamtaler, som de efterfølgende 
er blevet indkaldt til. Vi har derfor spurgt en række 
arbejdsgivere, hvorfor det tilsyneladende er positivt, at 
sætte sit aktive virke i fanklubben på sit CV, og svarene 
er stort set ens blandt de adspurgte, men nedenfor 
gengives nogle af de svar, vi har modtaget:
 
- man tager ansvar for fællesskabet og det vel at bemær-
ke uden at forvente anerkendelse eller penge for det. 

- det er mennesker, der sætter fællesskabet over individet, 
hvilket jo også i høj grad er tilfældet i en virksomhed.

- ansatte for nylig en til vores kommunikationsafdeling, 
der havde været aktiv i en forening med bl.a. nyheds-
skrivning i mere end 8 år. Det vejede meget tungt, at 
personen privat havde vist interesse for kommunikation.

- at man brænder for noget - uanset om det er AGF, 
Brøndby eller noget helt andet - fortæller at man er 
dedikeret til det, man tror på, og således vil personen 
også være dedikeret i det arbejde, man tror på.

- i en tid, hvor egoismen er stærkt fremherskende, er det 
i sig selv forfriskende, men det fortæller også en del om 
de mennesker, der aktivt er en del af foreningslivet, at 
man er vant til at samarbejde med alle typer mennesker 
uanset politisk eller kulturel baggrund.

- man udviser respekt for andre mennesker og tør tage 
ansvar.

- vi har mange ”fodboldtosser” i virksomheden, og det 
skaber faktisk en lidt sjov atmosfære på jobbet på den 
altid ”trælse” mandag. Bedst er det dog, når sejre og 
nederlag fordeles lige, ellers er der jo altid nogen, der 
synes mandagen er ekstra trist, såsom f.eks. Brøndbys 
fans lige pt.

Disse svar fortæller os, at det ikke vil være nogen 
ulempe at sætte sit aktive virke i fanklubben på sit CV. 

Man kan faktisk bruge fanklubben aktivt til at forberede 
en på ens fremtidige job. Det bedste eksempel, vi har 
på noget sådant, var faktisk i bladudvalget. En af vore 
skribenter hørte om en ung fyr, der havde et brændende 
ønske om at blive journalist. Det lykkedes at få ham 
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tilknyttet Fæstningen som skribent, og senere blev han 
også skribent på et af de fansites, som er omkring AGF. 
Han fik styrket sine kompetencer og personlige rela-
tioner indenfor journalistikken, hvilket utvivlsomt har 
været en hjælp efterfølgende. Netop evnen til at kom-
munikere vil han utvivlsomt få brug for fremover - også 
selvom det ikke var journalistikken, der blev hans valg. 
Så måske var den en ide, at kontakte bladudvalget, hvis 
du går rundt med en ”journalist i maven”.

Men ikke kun bladudvalget kan bruges. Har man et 
ønske om at blive noget indenfor events og lignende, 
vil festudvalget være en oplagt ide. Her arrangeres og 
planlægges fester, bowlingaftener og meget mere for 
fans i alle aldre.

Har man ambitioner om salg og kundepleje - samt 
konceptudvikling indenfor dette - så kunne sponsorud-
valget være en oplagt mulighed. Senest har vi jo søgt 
blandt studerende til at lave en kandidatafhandling 
eller bacheloropgave om et sponsorkoncept i en non-
profit organisation.  
 
TIFO-gruppen består i dag blandt andet af håndvær-
kere, da en del af det udførende arbejde kræver en stor 
portion praktisk viden, men også teknisk tegnere er en 
del af arbejdet i TIFO-gruppen. Disse tegner / designer 
bannere og lignende. Så hvis du går rundt med en teg-
ner i maven, så tag fat i TIFO gruppen.

Vil du gerne være fotograf, så prøv dine evner af i foto-
udvalget, som tager billeder i forbindelse med kampene 
og andre fanklub arrangementer. 

Er du mere til økonomi, jura, strategi og lignende så 
er bestyrelsesarbejdet måske en ide. Her er der ingen 
grund til at fortvivle over, at man vælges for 2 år. Som 
suppleant bliver man blot valgt for 1 år, så der er gode 
muligheder for at snuse til, hvad arbejdet i bestyrelsen 
består af og samtidig få det sat på sit CV.

Næsten uanset, hvad vi arrangerer, så er der en stor 
del planlægning og logistik, som skal få enderne ved 
et arrangement til at nå sammen. Der er således rigtig 
mange funktioner i fanklubben, som passer til rigtig 
mange jobs - både praktiske og teoretiske - og vi kan 
altid bruge en hånd. Så hvorfor ikke styrke din fremtid 
ved at være aktiv i fanklubben til Danmarks fedeste 
fodboldhold. Vi vil tillade os at bruge et par af ordene 
fra klubhuset på Fredensvang ”SAMLET SKAL VI STIGE” - 
således gælder det i fodbold, men også i erhvervslivet. 

Lad fanklubben blive dit aktiv for fremtiden. Er du inte-
resseret i at høre mere om, hvordan vi kan styrke dine 
kompetencer så send en mail til fans@agf-fanclub.dk, 
hvorefter vi vil kontakte dig.
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Interviewet af Josephine Gretlund, AGF Fans Sjælland i 
maj 2012

I Sommeren 2008 fik Jakob Poulsen besked om, at han 
ikke var ikke med i planerne for førsteholdstruppen hos 
Heerenveen, og han fik lov af klubben til at skifte til 
AGF, hvor han skrev under på en 4-årig kontrakt.

Jakob Poulsen blev hurtigt populær blandt GFs fans og 
nåede at spille 59 kampe og score 10 mål.

Den 17. august 2010 skiftede han fra AGF, der var ned-
rykket til 1. division, til FC Midtjylland i Superligaen.

I januar 2009 kom Jakob Poulsen på afbud med på 
ligalandsholdets tur til Thailand. Her gjorde han så godt 
et indtryk, at han efterfølgende som den første AGF'er i 
tolv år blev udtaget til A-landsholdet, da Morten Olsen 
den 4. februar 2009 udpegede truppen til en venskabs-

Dengang

kamp mod Grækenland. Han fik debut, da han kom på 
banen på en lidt uvant plads som højre back efter ca. 
60 minutters spil. Han fik også spilletid i VM-kvalifi-
kationskampen mod Albanien senere på foråret, og da 
nogle etablerede landsholdsspillere måtte melde fra i 
den afgørende kamp mod Sverige i juni samme år, fik 
Poulsen sin første hele kamp. Det egentlige landsholds-
gennembrud fik han mod Chile i 1-2 nederlaget i en 
venskabskamp 12. august 2009, hvor han af flere kom-
mentatorer blev udråbt som bedste danske spiller I sin 
syvende landskamp blev Jakob Poulsen matchvinder og 
sikrede med sit første landskampmål til 1-0 over Sverige 
endegyldigt Danmarks kvalifikation til VM i 2010.
I skrivende stund er Jakob Poulsen netop udtaget til 
EM-Truppen.           

(Kilde: Wikipedia)
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”AGF var med til at få min karriere i gang igen. Jeg 
havde haft et godt ophold i SC Heerenveen og lært en 
masse, men måske blev der ikke lagt så meget mærke 
til én. Dér var AGF klubben, hvor jeg fik vist mig frem 
i Danmark igen. 

Mit bedste AGF-minde var min første kamp på hjem-
mebane mod BIF, mener vi vandt 1-0 på mål af Nando. 
Det var en varm august dag med et fyldt stadion og en 
fantastisk kulisse.

I omklædningsrummet havde vi et bob-bord, som blev 
brugt af os lidt ældre spillere (Staff, Kim Madsen, Jerry, 
Graulund og Ulle). Her var Staff helt umulig, han har 
ellers hænderne rigtig skruet på på banen, og han er 
også en god håndværker, men til bob er han ingen haj;)

Jeg følger selvfølgeligt stadig med i, hvordan det går 
med AGF, da det jo er min konkurrent nu. Så det er en 

Født 7. juli 1983

2002-06: Esbjerg FB 
2006-08: SC Heerenveen
2008-10: AGF
2010-2012: FC Midtjylland
2012- : AS Monaco

del af min forberedelse at følge med. Husker da vi vandt 
2-0 på Århus stadion;)” 
(Tillykke med bronzen fra Redaktionen).

”Jeg spiller jo i FCM og er rigtig glad for det. Og jeg er 
netop udtaget til EM, hvilket var et stort mål for mig, 
så det er fedt, at det lykkedes. På sigt håber jeg, at 
jeg kan komme til udlandet igen, og ikke bare på ferie, 
men lidt mere permanent i form af en kontrakt et eller 
andet sted i Europa.

Jeg kunne godt se mig selv tilbage i AGF og i den hviee’ 
trøje, men ikke lige foreløbigt. Jeg har som sagt stadig 
ambitioner om at komme udenlands igen. Men jeg bor 
stadig i Aarhus og føler mig godt til rette her. Og det 
er jo også altid sjovt at spille på Aarhus stadion, både 
som ude og hjemmehold. ”

Nu
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Født 5. marts 1980

1997-1998:  Östers IF
1998-1999:  S.C. Beira Mar
1999  Östers IF
1999-2002: Lyngby BK
2002-2003: Vålerenga IF
2003-2004: Malmö FF
2004-2006:  AGF
2006-2007: OB
2006-2008: Gimnàstic
2007: Hertha BSC
2008-2009: Randers FC
2010-2011: Mjällby AIF
2012 - : Örebro SK

Interviewet af Josephine Gretlund, AGF Fans Sjælland i 
maj 2012

Som spiller i AGF havde Tobias Grahn stor succes og 
spillede i sin første sæson 22 kampe med 8 mål til 
følge og 13 assists som playmaker. Tobias Grahn blev 
delvist købt på Folkeaktier af klubbens fans og var 
meget vellidt.

Tobias Grahn har spillet 4 A-landskampe for Sverige 
med ét mål på kontoen.     

(Kilde: Wikipedia)

Tiden i Aarhus var en fantastisk tid. Interessen for 
fodbold er jo meget stor, og jeg havde endda også et 
fantastisk liv udenfor selve fodboldbanen. Der mødte 
jeg nogle rigtigt gode venner, som jeg fortsat ser i dag. 
Min karriere har efter tiden i Aarhus givet mig utroligt 
meget. Jeg blev udlånt fra AGF til OB og derefter solgt 
til Spanien. Efter det har jeg repræsenteret en lang 
række af klubber.
Lige nu repræsenterer jeg Örebro SK i Sverige. Jeg 
befinder mig i mit livs form som fodboldspiller og håber 
bare, at jeg forsat kan beholde lysten til at træne hårdt 

og vinde kampe. Så vil jeg have mange fantastiske 
fodboldoplevelser foran mig.
Jeg følger stadig nogenlunde med i dansk fodbold. Og 
jeg kunne sagtens se mig selv spille i Danmark igen og 
helt afgjort også i AGF. Det er jo en fin klub.
Jeg håber, at AGFs fans får lov til at opleve glæden ved 
at vinde et mesterskab engang. 
Det har byen og fansene fortjent!

Dengang

Nu
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Har du skrålet, heppet og hujet ekstra højt, når lyd-
niveauet måles, stået i læ ved afskærmningen på 
C- tribunen eller smilet til fotografen med den blå AGF-
hoodie i NRGi Park?

Så har du allerede stiftet bekendtskab med nogle af 
elementerne i NRGi's fankoncept - NRGi for fa'n...

AGF har de bedste - og ikke mindst -mest trofaste fans 
- der gang på gang agerer tolvte mand, når AGF spiller i 
NRGi Park. Og det er netop jeres store passion og energi 
for AGF, som vi gerne vil bruge til at gøre det til en 
endnu bedre oplevelse at komme på NRGi Park - både 
før og efter kampen.

NRGi for fa'n lever hovedsageligt sit liv online og via 
smartphones, men bidrager også til den fysiske ople-
velse i NRGi Park. Her tager NRGi for fa'n blandt meget 
andet masser af billeder af jer fans, indstiller nogle af 
jer til Kampens NRGi fan og afholder fanbattles, hvor 
NRGi Barometeret måler lydniveauet på lægterne. 

På NRGi for fa'ns Facebook-side er det jer, som kårer 
kampens NRGi fan, I kan deltage i konkurrencer og være 
med til at afgøre, hvilken præmie, NRGi for fa'n skal 
give for det høje lydniveau i NRGi Park. Indtil videre er 
jeres opbakning og høje lydniveau blevet belønnet med 
blandt andet en ny tromme, skydeskive til Bjørneklub-
bens mål og afskærmning til C-tribunen - for blot at 
nævne nogle af præmierne.

NRGi for fa’n sørger også for lidt skæve vinkler om spil-
lerne, og så forsøger vi at være til stede ved vigtige 
begivenheder, som da NRGi for fa´n tog med ud i Europa 
til Tbilisi. En tur, hvor I virkeligt beviste, at AGF har 
nogle af de allerbedste fans - også selv om resultaterne 
ikke altid er, som vi ønsker det.

NRGi for fa'n sætter jer fans i centrum og dækker den 
skæve vinkel – både blandt jer og i klubben! ...Og der 
er flere spændende og unikke tiltag, konkurrencer og 
præmier på vej.

Så hvis du ikke allerede gør det, så...

følg NRGi for fa'n på Facebook på www.nrgiforfan.dk

NRGi for fa'n er udviklet til og for alle 

AGF fans af det østjyske energiselskab 

NRGi i foråret 2012.
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Lyden af Århus...
Hadsten

Silkeborg

Århus

Skanderborg

107.9

106.5

92.2

94.6
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HUSK 
at du mod fremvisning af gyldigt 

fanklubmedlemskort får 10 % rabat 
på AGF merchandise 

i AGF Fanshoppen i NRGI Arena.

Alle disse steder får du rabat mod forevisning af gyldigt medlemskort. Billede legitimation kan være påkrævet. 
Dit medlemskort er personligt og må ikke overdrages. Vis dit medlemskort, før du bestiller.

Støt fanklubbens samarbejdspartnere. De støtter os!

Du får 5 kroners rabat på alle pizzaer hos

Marselis Boulevard 24

ØSTBANETORVET 2 · 8000 ÅRHUS C.
86 16 92 57

Giver 20 kroners rabat på billetter til 
SAS Liga holdets hjemmekampe ved køb i 

NRGi Park på kampdagen (du sparer gebyret). 
Henvendelse ved fanklubbens pavillion.

Giver gratis adgang til andetholdets hjemmekampe

Mod fremvisning af gyldigt medlemskort, får du gratis sko leje, 
tilbuddet gælder fra søndag til torsdag

www.aarhusbowlinghal.dk

Har du kontakt til en mulig ny 
samarbejdspartner, der kunne 
være interesseret i en rabataftale 
med fanklubben? Så kontakt os 
på bestyrelse@agf-fanclub.dk.

STRANDVEJEN 39 V. HOTEL MARSELIS

GIVER 10 % PÅ ALLE VARER

TIL FANKLUBBENS MEDLEMMER 

VARNA KIOSK 

10% RABAT

I BRUUNS GALLERI
GIVER IMOD FREMVISNING

AF GYLDIGT FANKLUBMEDLEMSKORT
10 % RABAT PÅ NØGLER

10 % PÅ AL SKO REPARATION.

MISTER MINIT
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BESTYRELSE:
Formand:  Jan Jensen jan.jensen@agf-fanclub.dk
Næstformand:  Lisa kildsgaard lisa.kildsgaard@agf-fanclub.dk
Bestyrelsesmedlemmer: Gunnar Nielsen gunnar.nielsen@agf-fanclub.dk
  Peter Rørbæk peter.rorbak@agf-fanclub.dk
  Michael Nielsen michael.nielsen@agf-fanclub.dk  
 
Ekstern kasserer:  Martin Malling Beck martin.malling@agf-fanclub.dk
Sekretær:  Sanne Laursen fans@agf-fanclub.dk

UDVALG:
unGFan:  Maiken Bøgeskov ungdom@agf-fanclub.dk
Blad:  Anja Beikes  bladudvalg@agf-fanclub.dk
Busture:  Poul Christensen turudvalg@agf-fanclub.dk
Festudvalg:  Dorthe Svejstrup festudvalg@agf-fanclub.dk  
Foto:  Jesper Zacho fotoudvalg@agf-fanclub.dk
Internet:  Frank Laursen internetudvalg@agf-fanclub.dk
Praktisk stadion udvalg: Allan Nymark stadionudvalg@agf-fanclub.dk 
Spillerpræsentation:  Trine Skovsbøl spillermoeder@agf-fanclub.dk
Sponsorudvalg:  John.christensen sponsorudvalg@agf-fanclub.dk
Tifo:  Per Toftdal tifo@agf-fanclub.dk

Vil du gerne give en hånd med i fanklubben eller vil du hører mere om hvad det går ud på, 
så send os en mail: fans@agf-fanclub.dk
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