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Så er vi der igen, altså i 1. division. Det kan ikke ændres, og vi må få det bedste ud af situa-
tionen. Heldigvis har ledelsen i AGF også indset, at der er brug for nye kræfter og tiltag. Folk 
har taget godt i mod ”Det nye AGF”.

Dette efterårsnummer bærer præg af de nye tiltag i AGF, men også det faktum, at vi atter er 
blevet tilskuere til 1. divisionsfodbold. Farvel til Parken, Aalborg Stadion, Esbjerg og alle de 
andre, velkommen til Ab, Vendsyssel, Skive med mere. I dette blad prøver vi at se positivt på 
de næste to sæsoner, som kun handler om en ting: oprykning.

Klubben har fået flere nye spillere, en af dem, Daniel Christensen, møder vi i dette blad, hvor vi 
også kan præsentere vores nye skribent Maddy. Redaktionen havde hørt rygter om babe-faktor 
hos den unge mand, og så måtte vi jo sende en ung kvindelig skribent ud for at undersøge 
nærmere, om der var hold i de rygter.

Bladet byder også på besøg i tysk fodbold, hvor det kan være meget underholdende at gå til 
fodbold i 2. Bundesliga. 

Vi skal selvfølgelig også se nærmere på Det Nye Agf, og der er input fra klubben.

Endelig har vi vundet på hjemmebane, så nu hvor den stime er brudt, skulle vi gerne snart kunne 
ligge solidt på en af de to førende pladser i divisionen og se positivt fremad. 

God læselyst,
Anja Lilli Beikes
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Fanklubben har overlevet tre nedrykninger, så 
hvorfor skulle vi ikke kunne klare det igen. En 
fodboldkamp er vel en kamp, transport frem og 
tilbage er vel ikke blevet længere af den grund. 
Fyn er stadigvæk Fyn uanset, om man kører over 
for at møde FCK eller Brønshøj. Den store forskel 
i Nordic Bet Ligaen er, at vi altid være favoritter, 
vi vil altid have flest stemningsskabende fans. Vi 
vil op til hver kamp være en forholdsvis stor pro-
cent del af planlægningen af kampen. Hvis vores 
rygte taler sandt, drikker vi måske flere øl, end de 
normalt sælger til en kamp, og vi spiser de fleste 
1. divisions klubber ud af deres egen stadion på 
pølsefronten. 
 
Så AGF skal bare vinde og vi skal levere stem-
ning, drikke og spise, som vi plejer - det må 
være opskriften på, hvordan vi overlever 1 
division(IGEN), og siger tak for denne gang i juni 
mdr. 2015 og returnerer til de lidt større fadøl-
stanke, større grill med rigeligt tilbehør. Fyn er 
sikkert ikke blevet kortere af den grund, men vi 
har dog lov at håbe!

Vi forventer, at VI alle lærer noget af denne 
nedrykning. Den sætning er blevet brugt et par 
gange, men er lige blevet støvet af til lejligheden. 
Det nye AGF hedder planen fremadrettet. Der er 
blevet talt og skrevet meget om det, den hvide 
tråde i alt ungdomsarbejdet frem mod førstehol-
det. Det hele lyder jo godt og vi kan ikke gøre 
andet end at tro på, det nok skal lykkes. Er AGF 
der ikke, så er vi der heller ikke.

Vi forventer AGF lytter til os, ligesom vi lytter til 
dem og vi samarbejder på de områder, vi nu kan.
Vi forventer samarbejdet fortsætter fremadrettet 
uanset, hvem der sidder på de forskellige poster i 

AGF’s direktion.
Vi forventer fremadrettet, at Århus Elites besty-
relse er mere fremsynet og har finger mere på 
AGF’s puls end tidligere, så de rette beslutninger 
bliver truffet i tide.

ALLE ved der kommer en emission. Vi er endnu 
ikke blevet spurgt, om vi vil hjælpe med at skaffe 
midler til AGF’s fremtidige eksistens. Hvis VI kan 
hjælpe, så gør vi selvfølgelige gerne det og for-
venter det også af alle vores medlemmer.

Nu har vi måske været lidt efter AGF i denne her 
udgave af bestyrelsen har ordet (BHO). Det mener vi, 
der skal være plads til, så lad os kigge i vores egen 
boldgade, som det blev sagt i bestyrelsens beretning 
på generalforsamlingen, så har vi heller ikke været 
helt op og flyve det sidste årstid. Målsætningen om 
at få flere medlemmer, flere aktive medlemmer i 
Speakers Corner og ikke mindst nogle flere frivillige 
i vores forskellige frivillige grupper, der er (Se side 
47) her i Fæstningen, har plads til flere forbedringer. 
Vi har samlet nogle af udvalgene for at forbedre 
samarbejde i grupperne, gøre brug af de forskel-
lige kompetencer, der allerede er i udvalgene, og 
det skulle forhåbentligt gøre det mere attraktivt at 
være frivillige i fanklubben. Vi vil gerne engang for 
alle komme af med det trælse ry, at vi er en lukket 
forening. Hvis du har et bud på, hvad du synes, der 
skal laves om i fanklubben, er du meget velkommen 
til sende en mail til bestyrelsen med dine forslag. En 
lille ting som at skrive, hvornår bestyrelsen holder 
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møde, har vi tænkt os at skrive på hjemmesiden, så 
hvis der er emner, du ønsker bestyrelsens mening 
om, så ved du, hvornår du kan forvente at få et 
svar. Det er så nemt at skrive - vi skal bare forny os, 
genopfinde os selv, vise hvem vi er, vi håber, I kan 
se forskellen om et års tid. Vi vil i hvert fald gøre, 
hvad vi kan for at forandre fanklubben på en positiv 
måde til noget bedre og mere rummelig, end vi er i 
forvejen. Vi vil bruge 1. division på at afprøve nogle 
forskellige tiltag, noget vil lykkes, noget vil overra-
ske, og noget vil bliver en engangsoplevelse. Første 
skud på kassen var Fredagsbaren i fanområdet.

Forventningen til arrangementet var rimelig simple, 
om der kom 10 eller 50, så var vi glade for det, fordi 
det var et nyt tiltag. Vi fik alt det vi kunne ønske os, 
ca. 70 deltagere, super sommergrill vejr, årets spil-
ler 2014, Anders Kure, kiggede forbi og fik overrakt 
fanklubbens vandrepokal. Vi kunne låne fanområdet 
af Atletion og selv stå for salget af øl og vand. 
Festen sluttede omkring kl. 02.30 og startede kl. 15 
om eftermiddagen. En perfekt ny start og 1000 tak 
for det. Er helt sikker på, at den opbakning til arran-
gementet gav et boost til dem, der var aktive, men 
ikke mindst en tro på, at vi kan godt skabe noget 
unikt sammen, hvilket gerne også skal give positive 
udslag på tribunerne i det kommende år.

Awesome Away (AA) brugte også fanområdet før 
den første kamp på Sjælland i denne her sæson 
til fællesmorgenmad. Ikke alle, der var tilmeldt 
turen til Brønshøj valgte at deltage, da de ikke 
havde mulighed for at komme ud på NRGipark så 
tidligt (kl. 9). AA havde tænkt på nogle af udfor-
dringerne, dog ikke alle, men heldigvis lærer man 
af sine fejl, og det er bestemt ikke sidste gang, 
der bliver arrangeret noget før eller efter en ude-
banetur i denne her sæson.

Vi kan kun beklage mange gange, at der har været 
så lang ventetid på, at I har modtaget jeres med-
lemskort. Alle de ting, som har kunnet gå i stykker 
nu, er udskiftet lige fra computer, kortprinter og 
ikke mindst internet forbindelsen til vores kontor 
pga. ombygning af NRGi Parks køkken. Vi håber, 
når I læser dette, at I har modtaget jeres med-
lemskort. Skulle det ikke være tilfældet, så kon-
takt venligst vores kontor i telefontiden, som er 
tirsdag og torsdag fra kl. 17-19. Telefonnummer: 
86 18 18 11 eller pr. mail - fans@agf-fanclub.dk

Siden sidste nummer af Fæstningen, har der været 
ordinær generalforsamling i AGF Fanclub Aarhus, 
hvor der blev valgt to nye ansigter til fanklubbens 
bestyrelse. Et nyt bestyrelsesmedlem og en nye sup-
pleant. To nye betyder jo også, at der er to, der har 
forladt bestyrelsen. De to herrer Gunnar Nielsen og 
Peter Rørbæk, har efter rigtig mange år valgt ikke at 
genopstille. Vi skylder dem en stor tak for indsatsen 
de forgangene år. Vi forventer dog, at vi forsat kan 
trække på deres viden og arbejdskraft. De to nye er 
Lars Guldbrandsen valgt som bestyrelsesmedlem for 
en periode for 2 år og Mette Kjærgaard valgt som 2. 
suppleant, suppleanter vælges for et 1 år ad gangen. 
Kasserer og formand blev genvalgt for en periode 
af 2 år og 1. suppleant blev Vibeke Kilian for 1 år, 
andet sted her i bladet kan du læse referat fra gene-
ralforsamlingen, som varede lidt længere ind normalt 
pga. nogle rigtige fornuftige diskussioner om blandt 
andet stemningstribunen - herunder om den eventu-
elt skulle flyttes til en anden sektion på NRGi Park.
Den nye bestyrelse havde deres første møde man-
dag d. 8. september.
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Ja i skrivende stunder er vi videre i pokalen. 
Vi slog superligaholdet Hobro og lever videre i pokalen 

– dejligt med pokaldrømme.

De fleste husker jo dette:
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Ud over vi i indeværende sæson har haft nogle 
fed ture med fuld skrue på stemningen, der er 
som altid plads til alle, om man vil holde en fest 
hele vejen, eller man vil transporteres fra Aarhus 
til hvor hen i verden, AGF nu spiller, 3 gange Sjæl-
land og en enkelt tur i Jylland i skrivende stund 
er det blevet til bl.a. med fælles morgenmad, ture 
kombineret med færgetur. AA prøver som altid at 
skabe de bedste ramme for vores medlemmer på 
vores ture i forbindelse med pokalkampen i Viborg 
valgte verdens bedste pølsemand,  at belønne 
de medlemmer, der tog med på turen til fodvor-
tebyen, med et gavekort på en hotdog og Cocio 
bajer, hvis du ikke ved, hvor verdens bedste pølse 
mand holder til, er det Børnenes kontor på Lille 
Torv ved Magasin du Nord, at du finder Niels og 
hans  pølsevogn.

Har du en fordel, som du synes, at vi skal have 
æren af, at kunne tilbyde de medlemmer, der 
tager på udebaneture, så kontakt venligst aa@
agf-fanclub.dk
AA – Awesome Away - vil hele tiden prøve at fin-
der på nogle nye tiltag f.eks. fælles morgenmad 
før de længere ture, social arrangementer efter 
kampene, togtur, når de bliver arrangeret i samar-
bejde med andre fraktioner. Vi håber ligeledes på, 
at de ture, hvor det er svært at fylde en stor bus, 
at vi på tværs af fraktioner kan komme samlet af 
sted, vi skal alle det samme sted hen, så hvorfor 
ikke køre samlet?
Vi ses i bussen på de fedeste udebaneture i 1. 
division, fodbold skal ses på stadions.
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AGF FANSHOP
Håndklæde 
150 kr.

Besøg os på agf.dk/shop
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Af Mariam Maddy Tizar

Teen blev sat frem og dampen bredte sig i rum-
met, varmen udenfor havde også sneget sig ind 
i lokalet. Varme på varme. Jeg kunne godt lide 
varmen fra teen. Nu skulle jeg forberede mig til 
interviewet, det skal lykkes, og det skal være hyg-
geligt. Det var min plan. Mens jeg tog en slurk 
af teen, undrede jeg mig over hvilke tanker, der 
sådan må gå igennem hjernen, når man forbere-
der sig selv på en kommende eksamen, interview 
eller kamp. Mine tanker og 
tegneevner blev afbrudt, 
da jeg så, at han stod ved 
baren.  

Han har et fast håndtryk, 
det tyder allerede på, at 
det skal blive et godt inter-
view. Det lyse hår er sat, så der ikke er nogle små 
hår, der stritter ud. Hans valg af farver passer til 

hans hudtone. Jeg var ikke i tvivl om, at her er 
en ung fyr med en god stil. Jeg fik også fornem-
melsen, at han var en af de personer, der har styr 
på livet. De mennesker der ved, hvad de gerne vil 
have og går efter det. Han bekræftede min for-
nemmelse, da jeg spurgte ind til hans status. I et 
forhold. Jeg måtte indrømme, at jeg havde stalket 
ham lidt på facebook inden dagen, så svaret over-
raskede mig ikke, men det gjorde hans historie, 
om hvordan han mødte sin kæreste. 

Hun var fodboldspiller i samme klub, som han 
spillede i. Til en fest for kvindeholdet og her-
reholdet mødtes de. Han blev forelsket, hun var 
desværre i et forhold med en anden. Men alt godt 
kommer til den, der venter. Da hun blev single, 
vidste Daniel, at det var nu han skulle tage chan-
cen, og 6 år efter bor de sammen i en lejlighed 
på Frederiksbjerg og ruller på rulleskøjter rundt i 
Århus. Mit pigehjerte blødte, da han fortalte, at 
det var ham, der normalt stod for aftensmaden i 
deres hjem. 

I Americas Next Top Model, snakker de altid om at 
smize, smile med øjnene, her sad en ung fyr, der 

kunne slå Tyra Banks på 
hendes hjemmebane. Han 
kunne ikke holde op med 
at smile med øjnene, og 
da jeg spurgte ind til, hvor 
han ville tage sin kæreste 
med på en romantisk date,  
vidste han det med det 

samme. Der var ingen tvivl i de blå øjne. Stedet 
var Sydafrika. Ude i ødemarken i Sydafrika ligger 

”Jeg var ikke i tvivl om, at her 
er en ung fyr med en god stil. 
Jeg fik også fornemmelsen, at 
han var en af de personer, der 

har styr på livet”
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en isoleret bakketop. Dens placering er hemmelig 
og kun kendt for deres familie, men her skulle 
være stedet for deres date. Daniel snakkede om, 
at solnedgangen var noget af det smukkeste på 
stedet. Jeg kunne lige se det for mig, selvom ste-
det er ukendt for mig. Men 
følelsen af Afrikas varme, 
lyden af dyrene, og insek-
terne der arbejder i under-
grunden er ikke ukendt for 
mig med marokkanske rød-
der. Der er noget magisk 
ved en Afrikansk solnedgang, jeg syntes også at 
kunne fornemme, at den betyder meget for Daniel, 
da han var færdig med at fortælle om stedet. 
Sådan et sted kan kun give folk gode drømme. 
Inden jeg faldt helt væk i Daniels fortælling 
om stedet, kom jeg til at undre mig over hans 
drømme i livet. Jeg havde allerede undret mig 
aftenen før, men min formulering af mit spørgs-
mål over hvilke drømme, han havde, blev kejtet. 
Dette gjorde ikke noget, han var allerede gået i 
gang med at fortælle om sine drømme. Han ønsker 
sig en familie, dog skulle dette ikke lige ske nu, 
men senere i livet. Nu ville han rejse. Rejse rundt 
i verden. Asien er næste projekt, men faktisk så 
har han allermest lyst til at flyve. Flyve som en 

fugl, kom jeg til at tænke på. Friheden alle men-
nesker søger, har Daniel fundet i det vi alle for-
binder med frihed, at flyve. Alt det der forbinder 
en til jorden forsvinder, når man sætter sig ind 
på sit sæde i flyet. Nu kan du ikke kontaktes de 
næste timer. Her findes kun dig og de mennesker 
du rejser med. En flyvetur føles som et sats. Du 
ved ikke om du lander igen, selvom du har tillid 
til flymekanikeren, flyvelederen, piloten, vejret, 
teknikken og dem du sidder ved siden af. Selvom 
alle faktorerne skal kunne spille sammen og give 
en lykkelig slutning, så føler Daniel alligevel en 
frihed ved at flyve. Jeg kan sagtens forstå det, 
andre kan også, men nogen regner på faktorerne. 
Hvordan føler de frihed? Hvordan samler man sine 
tanker, så man kan fokusere på flyturen, eller hvis 
det ikke er rejsen man tager, men en forberedelse 
til eksamen eller fodboldkampen derpå. 

Hvad tænker Daniel på inden kampens start? Han 
siger selv, at han tænker 
tusind tanker, men der er 
nogle tanker, der viser sig 
tydeligere end andre. Tre 
gode ting han lavede fra 
sidste kamp viser sig som 
et tydeligt mentalt billede. 

Er det svaret? At tænke på tre gode ting, du 
gjorde godt til din sidste eksamen, sidste inter-
view eller tre gode ting fra din sidste rejse. Hvis 
svaret er ja, så ville vi kunne finde frihed eller ro 
i de gode ting, vi laver. Med ro kommer succes, 
og Daniel er sikker på at AGF vender tilbage til 
Superligaen, jeg er overbevist om, at hvis den ro, 
jeg så i Daniel findes i resten af spillerne, så har 
vi fans mange gode ting at se frem til. 

”Selvom alle faktorerne skal 
kunne spille sammen og give en 
lykkelig slutning, så føler Daniel 
alligevel en frihed ved at flyve”

Daniel Christensen 
Født 19-09-1988 (26 år)
Trøjenummer 6
Spiller i forsvaret
Kom til AGF i 2014 

Pigerne er vilde med Daniel Christensen, så Man of the 
Match var et populært valg i 1. hjemmekamp.
Fotograf: Gunner H. Nielsen
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Af Charlotte Stegger, AGF Fans Sjælland

Det er i disse dage præcis 10 år siden, at AGF fans 
fast begyndte at komme på Skipper efter aftale 
med ejeren, Hamid, som sørgede for tv-skærme og 
de rigtige kanaler til fansene, som så til gengæld 
sørgede for, at der var gang i øl-hanerne.

Det, der begyndte som en lille tradition for de få, 
har siden udviklet sig til, at Skipper Bodega i dag 
er samlestedet for mange AGF’ere i København, og 
her er plads til alle uanset fraktion, køn, alder osv. 

Da undertegnede begyndte at komme til kampe 
på Skipper i foråret 2012, var der ofte propfyldt 
til kampene, og det var næsten umuligt at komme 
ind ad døren, hvis en stakkel var en smule forsin-
ket til en kamp. Alle stod op, og hvis AGF oveni-
købet spillede godt, kunne stemningen sagtens 
måle sig med en rigtigt ”stadion-stemning”.

Sådan er situationen dog ikke for tiden. Det dår-
lige spil i foråret og sidenhen nedrykningen til 

NordicBet Ligaen har indtil videre desværre haft 
konsekvenser for tilskuertallet på Skipper. Normalt 
holdes der gerne åbent om søndagen kun for AGF 
fans, men det hidtil sløje antal gæster betyder, 
at Skipper kun kan holde særåbent om søndagen, 
hvis vi kan garantere et rimeligt fremmøde af 
fans til kampene, da det ellers ikke kan betale 
sig. Vi har allerede haft en del søndagskampe i 
indeværende sæson, og det ser ud til, at vi også 
kan forvente flere fremover.

Derfor håber vi i AGF Fans Sjælland, at godt spil 
og hverdagen efter sommerferien betyder, at der 
igen kommer gang i eksil-aarhusianerne, og herfra 
skal der lyde en stor opfordring om at støtte op 
om tv-kampene, så Skipper Bodega igen kan blive 
et lille stykke Communale i hovedstaden.

Ses på Skipperen!
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Af Michael Christensen, AGF Fans Sjælland

Vi startede sæsonen med en Away på Brønshøj 
stadion, og på trods af at der kun kom 2 busser fra 
Aarhus, så har der nok været et sted mellem 300-
400 GF hjerter på stadion. Vi fik også selv med 
nød og næppe skrabet sam-
men til en bus med afgang 
fra indre by. Denne kunne dog 
kun mønstre 25 fans. Men vi 
kom dog afsted, og det er det 
vigtigste. 

Desværre oplever vi at støtten til vores busture er 
for nedadgående, og det er skidt. Det skal vi have 
stoppet. Til vores torsdagskamp i Herfølge, kunne 
vi ikke samle nok til en bus. Og vi synes ikke, at 
man kan bruge det som undskyldning, at det var 
en torsdag kamp. Afgang fra KBH 17:15 burde de 
fleste kunne nå. Og nu igen mod AB som var søn-
dag, den måtte vi også aflyse. Men der kommer 
dog stadig mange GF-hjerter fra det københavnske 
og støtter drengene.

Grundende til den svigtende støtte kan være 
mange - pris, afstand, tid osv. Men vi skal ha 
knækket den dårlige kurve. Og når nu drengene 
kommer ordentligt i gang, så skal det nok komme.

Første bustur til en Away i Jylland i denne sæson.
Søndag den 12/10-14, her håber vi på at kunne 
skrive et nyt kapitel i AGF Fans Sjællands historie. 

Hvis ellers Viasat fast-
sætter kampen til denne 
dato, så vil vi satse på 
at få en bus afsted til 
Fredericia. Men om det 
lykkes, det må tiden jo 
vise.

Til sidst skal der lyde en kæmpe stor tak til Klub-
ben og til vores sponsorer som støtter os med 
gaver til vores ugentlige resultat konkurrence! 
Det har hjulpet på aktiviteten på vores facebook 
forum.

”Der kommer dog stadig mange 
GF-hjerter fra det københavnske 

og støtter drengene”
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De første kampe i 1. division
Fotografer: Gunnar Nielsen 
og Jesper Zacho Elgaard
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Af Michael Nielsen 

Mange vil dog også komme med den betragtning, 
at Messi, Ronaldo eller Andrea Pirlo aldrig vil 
sætte deres spraglede Adidas støvler på Fre-
densvang. Det er nok også rigtigt. Men, om ikke 
andet så har der igennem årenes løb været mange 
spillere, som er kommet ind og gået ud af klubhu-
sets døre på Terp Skovvej. 
Årsagen til, at mange søger andre græsgange kan 
være mange. Konkurrence, modenhed og viljen til 
at ville ofre alt og gå kompromisløs efter at blive 
en succes kan nævnes. En ting er dog sikkert, og 
det er, at AGF efterlader sig mange spor hos de 
øvrige konkurrenter i 1. division. Der kan trækkes 
mange tråde fra nuværende spillere i disse klubber 
og tilbage til AGF.

Starter vi i Hjørring hos Vendsyssel FF, så er 
Jesper Blicher og Hjalte Bo Nørregaard en del af 
en spændende trup, som i skrivende stund ligger 
godt til. Hjalte Bo skulle kickstarte sin karriere 

igen efter en tur i Holland og bænketjans i Ståles 
nye FCK-projekt. Blicher blev hentet ind udefra, 
men fik aldrig rigtigt det store gennembrud.

Viborg FF - Klubben vi elsker at hade, og som 
gang på gang har været en sten i støvlen hos os, 
er stadig i besiddelse af Danilo Arrietta. Danilo 
blev spået en stor fremtid. Valencia meldte sig 
på banen og fik hurtigt kapret den unge dansk-
chilener på en ungdomskontrakt. Efter lidt omveje 
er Viborg FF hans nuværende klub.

Edafe Egbedi byttede i sommer AGF ud med en 
lejeaftale i Skive IK, i sin jagt på fast spilletid. 
Talentet kan der ikke diskuteres om, det skal bare 
have den sidste finjustering.

Kristian og Anders Kaagh blev i deres tid som 
ungdomsspillere i GF udråbt til det helt store. Tvil-
lingerne gik i mellemtiden lidt døde i udviklingen. 
Kristian Kaagh plejer talentet i FC Djursland, mens 
Anders stadig er en del af Vejle Boldklubs trup.  

Sidst i rækken over klubber med GF islæt i sig, 
er Brønshøj Boldklub. Jesper Fleckner trådte som 
ung forsvarer sine skridt i AGF. Som en krølle på 
denne artikel kan der nævnes, at da AGF sidst var 
på Tingbjerg Ground, var Alexander Juel Ander-
sens bror, Lars Emil, også på holdkortet til den 
kamp, som siden viste sig, at skulle blive et orgie 
i georgiske delikatesser og koldblodighed. Davit 
Skhirtladze og Mate Vatsadze virkede til at være 
på en anden planet, da de i skøn forening næsten 
egenhændigt flåede hvepsene fra hinanden.
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1. Vi slipper for fælles indløb.
2. Vi møder ikke nogle gode fynske hold.
3. VFF rykkede også ned.
4. Vi møder hold vi kan score imod OG vinde over på hjemmebane.
5. Nr. 21, Mate Vatzadze.
6. Horsens rykkede ikke op = feeee & nem away!!!!
7. De mytiske, sagnomspundne og legendariske Lyngby pøller.
8. Hvis vi ryger ud af pokalen, ”har vi fuldt fokus på oprykningen” uden at lyve ret meget.
9. Det hedder Vejle Boldklub igen.
10. Der er lige så mange Aways i Jylland som i suppen.
11. Vi kommer ud at se dele af Jylland, som vi troede var annekteret til Norge.
12. Det er bydende nødvendigt at ”stå af i Roskilde” når lejligheden passer sig...
13. Der er altid god plads på hjemmebane.
14. Du lærer de folk at kende, der kommer til hjemmekampene.
15. Vi er som regel flere end hjemmebanetilhængerne, når vi er på tur.

Fællesindløb er væk i 1. division, vi er tilbage ved det gode gamle indløb holdvis, fotograf: Jesper Zacho Elgaard



18

Den siddende bestyrelse har holdt flere møder og 
generelt arbejdet hårdt for at få foreningen godt fra 
land, og den proces skal nu bære frugt. 
Det mest presserende har været medlemssystemet. 
Fra start har det været vigtigt 
for bestyrelsen, at systemet 
skulle være fuldt funktions-
dygtigt, når der blev åbnet for 
offentligheden. Et fungerende 
medlemssystem er oprettet, 
og en online tilmeldingsblan-
ket er på trapperne, så hold 
øje med foreningens hjemmeside www.fantrustaar-
hus, dens Facebook-profil og twitterkonto. Så kan du 
snart være med til at støtte formålet; nemlig at sikre 
indflydelse og åbenhed mellem klub og fans.

En af grundstenene i Fan Trust Aarhus er, at fans 
samlet kan tale og stemme på generalforsam-
linger i Aarhus Elite A/S, der er aktieselskabet 
bag AGF. Det gøres bedst ved at samle så mange 
aktier, som det er muligt. Det er derfor muligt 
at underskrive en fuldmagt, der giver Fan Trust 
Aarhus råderet over stemme- og taleretten, der 
tilhører din(e) aktie(r), på generalforsamlinger 

i Aarhus Elite A/S. Fuldmagten betyder ikke, at 
aktier overdrages til foreningen, men giver altså 
blot råderet til at tale med en samlet stemme, der 
er Fan Trust Aarhus'. Denne fuldmagt kan hentes 
på hjemmesiden, hvor der står yderligere detaljer 
om proceduren. 
    
- Det er vigtigt for vores forening, at vi samler så 
mange stemmer, som det er muligt. På den måde 
kan vi om ikke andet sikre, at vores tanker og 
forslag bliver hørt i bestyrelsen i Aarhus Elite A/S. 
Uden stemmer, har vi intet grundlag, forklarer 

formand i Fan Trust Aar-
hus, Mathias Rønn Waack-
Möller.
   
 - Når det så er sagt, 
så kan vi også – i form 
af medlemstal – påvirke 
bestyrelsen i Aarhus Elite. 

Derfor opfordrer vi alle, aktionær eller ej, til at 
melde sig ind i vores forening, uddyber han.

Den nuværende bestyrelse blev valgt på den stif-
tende generalforsamling og er kun en midlertidig 
bestyrelse. Mandag den 29. september holder Fan 
Trust Aarhus nemlig første ordinære generalfor-
samling for alle medlemmer på Viby Bibliotek, 
hvor der blandt andet vil være valg til bestyrel-
sen. Det kan du også læse mere om på hjemmesi-
den, hvor den officielle indkaldelse ligger.
- Det er vigtigt for os, at der kommer så mange 

”Fan Trust Aarhus vil fortsat 
arbejde for at samle så mange 
stemmer og kræfter, at vi kan 
bidrage positivt i forhold til 

vores allesammens hjerteklub”
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som muligt til vores generalforsamlinger. På den 
måde samler vi flest fans, der kan være med til 
at forme retningen af fan trusten. Det er blandt 
andet her, medlemmerne kan komme med forslag 
og ønsker til konkrete projekter og procedurer, 
som Fan Trust Aarhus skal kaste sig over, siger 
Mathias Rønn Waack-Möller.

Til generalforsamlingen vil det ligeledes være 
muligt at melde sig ind i foreningen ved en kon-
tant betaling af årskontingentet på 150 kr. 

Fan Trust Aarhus' primære formål er, at samle fans 
under samme paraply. Der er mange aktionærer 
rundt omkring, der ikke føler, de bliver hørt i den 
store forsamling på Aarhus Elite A/S' generalfor-
samlinger. Ved at melde sig ind i Fan Trust Aarhus 
og/eller give fuldmagt til sin aktie-stemmeret, 
kan vi tale som én samlet stemme, fastslår for-
manden, der opfordrer alle interesserede til at 
besøge foreningens hjemmeside, hvor der står 
meget mere om vision, mission og mål for Fan 
Trust Aarhus.

Det næste stykke tid arbejder foreningen hårdt på 
at planlægge den kommende generalforsamling, 
men der er naturligvis meget andet arbejde at 
tage fat på.
- Fan Trust Aarhus vil fortsat arbejde for at samle 
så mange stemmer og kræfter, at vi kan bidrage 
positivt i forhold til vores allesammens hjerteklub. 
Dette skal ske ved hjælp af jer, kære fans, siger 
Mathias Rønn Waack-Möller, der også forklarer, 
at bestyrelsen arbejder på at lave nogle udvalg, 
hvor der kan trækkes på de frivillige kræfter, der 
vil være med til at udarbejde konkrete projekter 
indenfor fan trustens formål.

Link til Fan Trust Aarhus’ hjemmeside: 
www.fantrustaarhus.com
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Af Anja Lilli Beikes

Der er kø ved billetlugen, og vi må desværre 
bide i det sur æble og købe de dyre billetter til 
langsiden – 40 euro for en 2. Bundesligakamp, 
hm. Til gengæld kan vi ikke klage over ølpriserne, 
3,50 Euro for 40 cl fadøl, altså ca 25 kr. På grund 
af billetkøen og den tiltrængte fadøl, er vi lige 
ved at misse kampstart, men vi når da at høre 
de 20.000 trofaste fans synge med tørklæderne 
hævet over hovederne på ”Die Hymne von Union 
Berlin”, sangen bærer præg af Schlager, og de kan 
alle synge med.

Lige til kampstart får vi 
fundet pladserne på de dyre 
rækker, stadion er næsten 
fyldt. I den ene ende står 
de hårdkogte Union-fans, i 
den anden de mange tilrejsende fans fra Düsseldorf. 
Begge hold spiller i rødt på hjemmebane, så hele 
stadion har et rødt/hvidt skær den aften. Der har 
også sneget sig sorte trøjer ind på stadion, pudsigt 
nok farven på begge holds udebanetrøje. Begge 
ender synger intenst og højt under hele kampen.

Desværre for hjemmeholdet kommer Düsseldorf 
foran 1-0, men det tager ikke modet og gejsten 
fra de mange hjemmebane fans. Stemningen på 
stadion er overvældende, ikke mindst når de 
mange fans bag målet råber ”Eisern” (jern) over 
til fansene på den langside over for os. De sva-
rer tilbage ”Union”, og sådan kører råbene frem 

og tilbage mellem de to 
fraktioner. Hvor kunne det 
være fedt at opleve det på 
en dansk stadion.

I pausen er det til pølser 
og brezel, tyske kringler, 

igen er prisen fornuftig. En frankfurter med brød 
til 2.50 Euro, altså under en 20 kr. Det er vist ikke 
set siden 80’erne på et dansk stadion.
Heldigvis får Union Berlin udlignet i løbet af 

”Stemningen er fantastisk, 
toget er proppet, og der bliver 

hoppet, sunget og mast”

Düsseldorfs tilskuere mødte talstærkt op i Berlin.
Fotograf: Anja Lilli Beikes
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kampen, og min hollandske ven, Klaas, og jeg 
jubler naturligvis om kap med alle unionens fans. 
Kampen ender 1-1, og folk virker tilfredse. I stor 
flok går vi mod s-banen, der skal kører de mange 
fans rundt i storbyen Berlin. Klaas og jeg skal med 
både s-bane og u-bane. Stemningen er fantastisk, 
toget er proppet, og der bliver hoppet, sunget og 
mast. Lokomotivføreren stopper toget flere gange 
undervejs og beder folk om at stoppe med at 
hoppe og larme, en umulig opgave sådan en lun 
fredag sommeraften, hvor alle er klar til at feste 
videre i Berlins natteliv. Det er da også med nogle 
forsinkelser, vi når centrum, men hvad betyder det 
i godt selskab?
Undervejs i toget bliver der sunget en sang lavet 
til spilleren Thorsten Mattuschka  - ”Es kann nur 
einen Thorsten geben” , jeg genkender melodien, 

og så kan Klaas ikke slippe for at høre den danske 
udgave: ”Åh Anders Kure, du er mit livs kærlig-
hed…”

Hvis du som læser skulle få lyst 
til at se og høre 

”Die Hymne von Union Berlin”, 
så scan denne qr-kode 

og gå en tur på youtube.
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Af Josephine Gretlund, AGF Fans Sjælland

Der er afsat ca. 20 billetter pr. fanklub i DFF regi 
til stemningstribunen, og disse sælges via Fan-
klubben.
De seneste par år har tendensen dog været, at der 
i AGF kun har været solgt mellem 1 og 6 billetter 
pr. hjemmekamp.
 
Da DBU nu via diver-
se fokusgruppemøder, 
fanworkshops, stemnings-
møder og spørgeskemaun-
dersøgelser har valgt at 
fokusere på og intensivere 
forsøget på at gøre Nedre B 
i Parken til den ultimative 
stemningstribune (indenfor 
UEFAs lovmæssige rammer), 
vil jeg hermed gerne opfor-
dre alle fanklubmedlemmer, der kunne finde på 
at tage turen over broen og støtte landsholdet, 
til at købe disse billetter til stemningstribunen. 
Effekten af en stemningstribune skulle gerne 
kunne mærkes hele vejen rundt i Parken – og især 
nede på banen.

Det forventes, at deltagerne er aktive!  Stemning-
stribunen er for DFF-medlemmer som vil være med 
til at skabe en fænomenal kulisse til Danmarks 
landsholdskampe - synligt og ikke mindst vokalt.  
Man skal være medlem af fanklubben, og man 
skal være indforstået med at deltage i stem-
ningsarbejdet. Da det er landsholdet, vi er der 
for at bakke op, så skal man også huske at lægge 
sine klubsymboler/trøjer derhjemme. Der stilles 
ikke krav til alder for deltagelse, men der gøres 
opmærksom på, at da det er en stemningstribune, 
skal man være indforstået med, at langt de fleste 
står op og er aktive deltagere, der ønsker at skabe 
stemning. Der udvises derfor ikke særlige hensyn 
til børnefamilier, eller folk der sidder passivt på 
deres bagdel - dertil findes der en børnetribune 
samt ordinært salg til kampen.

Der bliver altid annonceret med disse DFF billet-
ter på Facebook (både AGF Fanclubs og AGF Fans 
Sjællands) og på Fanklubbens hjemmeside.

Alternativt kan man læse 
mere her og også købe 
billetter her (så er man 
dog ikke garanteret plads 
ved siden af de andre fra 
AGF) - http://www.dbu.
dk/landshold/billetsalg/
stemningstribunen.

STØT OP!! Og hold øje med 
opslaget snart til Danmark-Portugal.

”Det forventes, at deltagerne 
er aktive!  Stemningstribunen 
er for DFF-medlemmer som vil 

være med til at skabe en fæno-
menal kulisse til Danmarks 

landsholdskampe - synligt og 
ikke mindst vokalt”
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Endelig en hjemmesejr
Fotograf: Jesper Zacho Elgaard
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Vatsadtze er kommet i gang i 1. division
Fotograf: Jesper Zacho Elgaard
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Midt i opstarten og snakken om fan trust og andet 
hejs har vi fundet en afløser til hjørnekontoret. Vi 
har snuppet Jakob Nielsen i Randers. Ikke noget jeg 
sådan på forhånd havde regnet ud, men noget som 
jeg naturligvis bifalder voldsomt. Jeg har aldrig rig-
tigt kunne døje ham som direktør for den der bette 
møgunge af en rideklub i Randers, men nu har han 
sgu steppet op og meldt sig under AGF fanerne som 
direktør. Jeg kan på ingen måde finde nogen, der for 
alvor kan pege på smuds og besværligheder han kan 
bringe med sig til os. Det eneste jeg kan finde, er det 
her sædvanlige pis, som jeg selv har været korsan-
ger på; det sædvanlige lillebror/storebror drilleri og 
voksenmobning imod Jakob som person og Randers 
som by og som professionel fodboldvirksomhed. Jeg 
vil nu æde den kamel, min aversion mod Jakob med 
et velkommen til AGF. Du har så vanvittigt mange 
værktøjer i den der direktørværktøjskasse, du altid 
slæber rundt på, at jeg er nødt til at tage imod dig 
med et åbent sind og forhåbningen om, at du kan få 
min, ja nu er det vores, elskede klub tilbage på den 
rette kurs, hvor den hører hjemme. Det der nye AGF 
begynder at ligne noget, som jeg kan genvinde troen 
på, at det kan lykkedes her i Vestdanmark. Velkom-
men til Jakob!!!!!

Opstartskampene er nu overstået uden, at hele 
holdet er blevet totaltskadet, vi har hentet endnu 
et scoop, Daniel Christensen fra Sønderjyske. Jeg 
kan ikke fatte, vi har fået fingre i ham. Det er en 
klassespiller, som vi vil se 
som en dominerende faktor 
for os i divisionen. Det er 
sgu ikke så tosset det hele 
alligevel!!! 
Selvfølgelig kræver alting en 
voldsom indsats lige nu, spil-

lere, ledere og fans må stå sammen og levere et 
godt stykke arbejde for at genvinde en fælles tro på 
tingene som en del af fremtidens fodbold i Danmark. 

Sæsonpræmiere, hjemme, imod en oprykker. Det 
skulle være SÅ nemt!!!!! Lidt efter et kvarter var 
vi bagud 0-2. Bum!!!! Hvad nu???? Efter cirka 37 
sekunders total panik i låget på undertegnede 
scorede Mate så en enkelt pind, og jeg holdte i 
det mindste op med at dunke hovedet rytmisk ind 
i væggen...

Kort efter den halve time fik vi så udlignet ved 
Daniel. Puha!!!! Nu skulle vi ”bare” have et mål 
mere, og det flotte comeback var fuldendt. 

Med de sidste fire kvarter ville ikke have flere 
mål og kampen sluttede 2-2. Stor, stor respekt 
til Roskilde som leverede det de skulle og kæmpe 
ondt blik imod vores drenge: Vores hjemmebane 
er stadig en gavebod. Kom nu i gang!!!!!!!!!!!!! 
AARRGHH!!!!!

Brønshøj har lært to ting i går. AGF mener det her 
alvorligt, og de skal have nogle folk i ølboden, når 
vi kommer forbi. Vi tog en lækker 0-5 måls sejr 
og de 3 point med os hjem, imens vi i fanklubben 
havde folk til at hjælpe de stakkels frivillige med at 
skænke øl til de århusianske støtter på tur. Vi skal 
være stolte af at hjælpe folk, når vi er på tur. Det er 

en sund indstilling til at få 
nye venner på. 

Vi har også fået solgt Mik-
kel Kirkeskov til OB. Mik-
kel har været inde omkring 
landsholdet og skal natur-

”Det der nye AGF begynder at 
ligne noget, som jeg kan genvin-
de troen på, at det kan lykkedes 

her i Vestdanmark”
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ligvis søge udfordringer på et højere niveau, end 
det vi kan tilbyde i denne sæson. God vind til dig 
fremover!!!!

VFF, aaaamen hvor fanden skal man starte med 
at brokke sig??? Det er bare ikke godt nok, det vi 
leverer i sådan en vital hjemmekamp mod en for-
modet konkurrent til oprykning. Nederlaget svider 
og gør ondt, men noget der gør endnu mere ondt 
lige nu: Osama´s opførsel og attitude!!! Jeg vil i 
princippet skide på hvor meget eller hvor lidt, der 
er blevet buhet eller råbt efter manden. Den gestus 
mod tribunen er en fyreseddel i min verden. Han 
skal bare væk, så hurtigt at vi glemmer ham ligeså 
hurtigt som dette nederlag. Osama har fået flere 
løftede pegefingre, og nu er nok, nok. Afsted med 
dig, Osama. Det der kan vi som klub ikke bruge til 
en skid... og det kan du for resten heller ikke!!!!!!!

AGF – HB Køge 0-0.
Nå, vi tabte da ikke andet end de to point. Lort. 
Det her var en kamp, jeg havde håbet at se os 
køre HB Køge over i to små stykker, men jeg må 
glædes i mit stille sind over, vi ikke tabte og i 
stedet se frem imod pokal kampen mod VFF. Der 
er en del, der skal revancheres. 

HA!!!! Pokalen er vigtig i AGF! Den er i hvert fald 
vigtig så længe, at vi er med i den!!!!!!! Og det er 
jo altid festligt at slå VFF.

Udebane. Gladsaxe. AB. 1-5. Hattrick af Mate. Det 
virker som om det hele ikke er nær så håbløst, som 
det plejer. Der er kun en ting, der er sjovere end at 
vinde, det er at vinde stort. 
Punktum.  Det er helt klart 
noget, jeg godt kan vænne 
mig til.

3. november 2013, hjemme imod VFF (som ALTID 
er sjove at slå). Så længe er det siden vi sidst 
har kunnet synge sejrssangen i omklædnings-
rummet efter en hjemmebane kamp. Det er bare 
så ufatteligt vigtigt, at der ikke lige med et 
gik to – tre kampe mere inden vi fik slået det 
forbandede hjemmebanekompleks ihjel her nede 
i divisionen. Vi skal altså vinde – stort set – 
alle vores hjemmebanekampe for at lege med i 
den rigtige ende af rækken, ret enkelt fordi det 
er der vi hører til. Vi skal vinde vores kampe i 
Aarhus og opbygge selvtillid til at turde presse 
modstanderne, når de kommer til Smilets by, men 
så sandelig også på udebane. Århus er kommet i 
gang igen. Det er fandeme vigtigt!!!!!
At det så sker mod et mindre hold som Frederi-
cia, er selvfølgelig ikke så flatterende, men det 
er altså bare pinedød en nødvendighed at kunne 
vinde sine hjemmekampe – også i divisionerne. 
Bare sæt dig ned og se på statistikkerne……

Vi havde for en 14 dages tid siden møde i Medieud-
valget, det udvalg der frem over blandt andet har 
ansvaret for udgivelsen af bladet, du sidder med i 
hånden her. Jeg skal ikke trætte jer med detaljerne, 
hvad vi slåsser med på sådan en aften. En ting vil 
jeg dog gerne smide ud i hovedet på jer; I er ufat-
teligt meget velkomne til at komme med artikler, 
historier og pointer til bladet, hjemmesiden eller 
de sociale medier.  Vi vil i fanklubben gerne være 
mere synlige og en af de ting, hvor vi kan øge 
denne synlighed på er at inddrage jer, vores læsere 
og medlemmer mere i, ja nærmest alting. Det behø-
ver ikke at være Cavling journalistik eller Breaking 
News, blot det har relevans så er der en voldsom 
stor chance for at netop du kan få din AGF historie 
ud til ligesindede uden anden indsats end en mail 

til bladudvalget. Dette gæl-
der naturligvis også, hvis du 
sidder inde med et tip til en 
god historie, du mener, vi 
kunne bruge.

”Vi skal vinde vores kampe i 
Aarhus og opbygge selvtillid til at 
turde presse modstanderne, når 

de kommer til Smilets by, men så 
sandelig også på udebane”
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Alvorlig – Vi fans vil gerne tages alvorligt af Det 
Nye AGF.  Vi håber derfor, at der fremadrettet vil 
være endnu flere fordele til fansene, da det er os, 
som betaler gildet til kampene. I takt med flere 
og flere kulturelle tilbud skal fodboldkampene i 
Aarhus gøres til noget specielt for at få flere folk 
på stadion.  

Ansvarlig – Det er vigtigt, at Det Nye AGF er 
ansvarlig over for økonomien, så vores klub ikke 
bare eksisterer i morgen, men også i de næste 
135 år. Samtidig skal Det Nye AGF være ansvarlig 
overfor fansene, så vores mening også bliver hørt, 
når de vigtigste beslutninger omkring fanscenen 
bliver truffet. Det Nye AGF skal i højere grad 
end ”det gamle” AGF inddrage fansene også med 
henblik på at skabe et bedre samarbejde med 
klubben. 

Attraktiv – Det Nye AGF må ikke være kedelig, 
men skal være attraktiv for hele Aarhus og omegn. 
Der er ingen tvivl om, at starten på Det Nye AGF 
har været rigtig god med ny træner, direktør og 
en masse nye spændende tilgange på spillerfron-
ten. Denne positive spiral skal udnyttes med flere 
sponsorer, flere fans på stadion osv. 

Branding - At der er over 1 million, der synes godt 
om AGF skal Det Nye AGF udnytte ved at brande 
sig selv så godt som muligt. Bl.a. kan samarbejdet 
med klubben blive bedre og gøre det mere attrak-
tivt at blive medlem af fanklubben.

Fornuftigt – Det Nye AGF skal agere fornuftigt 
for, at AGF på sigt igen skal blive en magtfaktor 

i dansk fodbold igen. Det er vigtigt, at man ikke 
køber dyre spillere, man ikke har råd til. Men at 
udvikle egne talenter samtidig med, at man kun 
henter spillere ind, der passer ind i den hvide 
tråd, som man har set det med eksempelvis set 
med Kim Aabech.  

Forretning – For at få sportslig succes, hvilket 
automatisk også vil få flere folk på stadion, er det 
vigtigt, at Det Nye AGF også agerer som en forret-
ning. Den nye direktør skal vise, at han ligesom i 
Randers kan tjene penge, hvilket på sigt kan indfri 
det uforløste potentiale, som der er for en klub af 
AGF’s størrelse. 

Frisk – Det Nye AGF skal udvise en frisk tilgang 
både spil, fans og resten af omverdenen. På den 
måde bliver Det Nye AGF også et troværdigt pro-
jekt, som ikke kun folk i AGF tror på.

Hård – Det Nye AGF skal være bevidst omkring, at 
det bliver en hård og lang vej tilbage til toppen 
af dansk fodbold. Det kræver større arbejde end 
det vil for mange andre klubber, idet AGF uanset 
om det er Nordic Bet Ligaen eller superligaen er 
et hold, som rigtig mange modstandere er meget 
motiveret for at slå. 

Interessant – Det Nye AGF skal være et meget 
interessant projekt som hele Aarhus bakker op 
omkring. Det Nye AGF har derfor en meget vigtig 
rolle i at fastholde den positive spiral, som pro-
jektet er blevet modtaget med og ikke bare lade 
sig være tilfredse med det. 
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Innovativt – Det Nye AGF skal tænke innovativt – 
gøre nogle ting anderledes, som ikke er set før i 
dansk fodbold. Fodboldkampene skal på sigt være 
en folkefest for hele byen, hvorfor man kan skele 
til andre lande som har succes med relative høje 
tilskuertal – herunder Tyskland. 

Kreativ – Det Nye AGF skal være kreativ, hvilket 
ikke mindst gerne skal komme fansene til gode. 
Tiltag som eksempelvis fanområdet er guld værd 
for fællesskabet blandt AGF’s fans. 

Kvalitet – Det Nye AGF skal være gennemsyret af 
kvalitet fra direktør til de mange frivillige, der gør 
en kæmpe indsats for klubben. Kun via arbejde, 
der er båret på kvalitet, når vi målsætningen om 
at gøre tingene endnu bedre både på banen og 
på lægterne. 

Kult – Det Nye AGF skal dyrke det kultagtige i 
at være fan af AGF.  Hele merchandise-delen kan 
arbejde med på denne del ved at lave trøjer med 
mere, som er unikke og som minder os om, at vi 
stadigvæk er fans af AGF, selvom det er blevet til 
tre nedrykninger på otte år. 

Moderne – Det Nye AGF skal kendetegnes ved at 
være en moderne organisation, der er i trit med 
virkeligheden og som ikke er fremmedgjort overfor 
omverdenen. I den sammenhæng stilles der større 
krav til kommunikationen ud til medier, fans m.fl. 

Opnåeligt – Det Nye AGF skal definere målsætnin-
ger som ikke er utopiske, men opnåelige. Det nytter 
ikke noget at sige, at vi bliver mestre i 2016, når vi 
er rykket op igen. Man skal have respekt for fortidens 
fejl uden at man bliver for passive i udmeldingerne. 

AGFS nye direktør fanget af fotografens linse til en af de første hjemmekampe. 
Fotograf: Jesper Zacho Elgaard
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Professionel – Det Nye AGF skal være båret på 
professionalitet. Det gælder ikke kun på banen, 
til træning, men også at det at trække den hvide 
trøje er noget helt særligt, uanset om en spil-
ler er opvokset i Aarhus eller ej. Tidligere tiders 
manglende tabermentalitet skal erstattes med en 
ny særlig vindermentalitet, der bærer klubben på 
bedste professionelle vis. 

Sammenhold – Det Nye AGF skal i endnu højere 
grad være båret på sammenhold. Derfor er det 
især vigtigt, at spillere, direktør og trænere stiller 
op sammen med fans ind imellem, så sammenhol-
det mellem fansene og klubben bliver styrket i 
kølvandet på de sidste tre nedrykninger på otte år. 

Selvironi – Det Nye AGF skal dyrke selvironien 
og de positive ting, der er forbundet med, at AGF 
er så meget eksponeret, som de er. Ved at bruge 
kritik og humor om sig selv udviser man også 
overskud, der skal skabe troen og viljen til at vise, 
at klubben er på rette vej. Og som man siger ”tro 
kan flytte bjerge” selv i AGF! 

Spændende – Det Nye AGF skal være spændende 
at følge, hvilket udover en attraktiv spillestil, der 
forhåbentligt giver en masse sejre, skal Det Nye 
AGF også have fokus på, at det skal være en rigtig 
spændende oplevelse for alle at komme på NRGi 
Park hver anden søndag. 

Stolthed – Det Nye AGF skal i høj grad handle 
om stolthed. Stoltheden over at trække den hvide 
trøje over hovedet uanset, om man er fan eller 
spiller skal ikke være båret på en undskyldning 
over, hvorfor det ikke er gået så godt i de seneste 
20 år. Men en stolthed over at være en del af ”Det 
Nye AGF” i medgang og modgang – som uagtet 
de ikke prangende resultater på banen ikke på 
nogen måde har fjernet en bæredygtig fankultur 
i Aarhus.

Tilgængelig – Det Nye AGF skal være tilgængelig 
og ikke en lukket organisation, som glemmer 
omverdenens betydning for at skabe succes i en 
verden, hvor spillet på banen i weekenden ikke 
alene definerer klubbens succes, men som også 
er afhængig af mange andre faktorer på kort og 
langt sigt. 

Tradition – Det Nye AGF skal have respekt for 
klubbens traditioner. Samtidig skal man dog ikke 
være blind for, at klubbens tidligere resultater 
på ingen måder gør, at tingene på et tidspunkt 
kommer af sig selv, fordi man spiller i AGF og 
automatisk ud fra en række parametre burde være 
placeret blandt de bedste i Danmark. 

Åben – Det Nye AGF skal være åben for at skabe 
succes både på og udenfor banen. Det handler 
om at være åben for at tiltrække nye spillere og 
fans. Et image som Det Nye AGF virker til at have 
været fuld bevidst om fra starten af, men som der 
ikke må slækkes på fremadrettet, hvis det bl.a. 
skal være endnu mere attraktivt at være sponsor 
for AGF. 
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“Så æææj den da selv…” 
- af Rasmus

Vi er tilbage i de glade dage i 90'erne. Vi var med i toppen, og der var altid ca. 15.000 på 
lægterne. Så vidt jeg husker, skinnede solen også hver gang, næsten da !! 

Vi havde dengang de legendariske kontrollører. Dem som ved optagelsesprøven, alle som en, 
kunne fremvise en kampvægt på mindst 150 kg. 

En varm sommerdag, sådan husker jeg jo de fleste kampe, gik en af disse kæmpemænd rundt 
med sin schæfer, og forsøgte ihærdigt at få den til at spise en af de indkastede ruller 

lokumspapirer, der ikke var nået længere end til løbebanen. Der lød det fra en mand “under uret” 
på klingende århusiansk: “Så ææædd den da selv, din tumpe.” 

Hold kæft hvor vi grinede, og kontrolløren fortrak hurtigst ned til Ebeltofttribunen.

“Badehætten” 
- af Kasper Bang

Der sidder også stoddere på hovedtribunen. En gang i 80'erne var jeg som purk tilskuer til en 
kamp, hvor ikke alt gik efter planen. Publikums frustrationer voksede og kulminerede, da en 
skaldet linjevogter for femte gang vinkede en GF-angriber offside. En sand stodder rejste sig 

og råbte på ærke århusiansk: 
“Dommer, tag så den baaaiije-hætte af!”
Der er intet som saglige stadion tilråb…
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De første kampe i 1. division
Fotografer: Gunnar Nielsen 
og Jesper Zacho Elgaard
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Af Jacob Nielsen

Siden offentliggørelsen af mit – nogle vil måske 
sige kontroversielle - skifte er jeg utallige gange 
blevet spurgt, hvorfor jeg har taget dette skridt.  
Svaret er egentlig ligetil: Udfordringen er så 
interessant og potentialet så stort i AGF, at jeg 
ganske enkelt ikke kunne sige nej.  I de mange år, 
jeg har haft ansvaret i Randers FC, har jeg skelet 
misundeligt til den opbakning, passion og histo-
rik, der knytter sig til AGF. Det er kun ganske få 
klubber i Danmark – ja, vel ret beset kun to – der 
nyder den samme opbakning og bevågenhed, og 
at være med til at forløse det indiskutable poten-
tiale, AGF i alle henseender har – sportsligt såvel 
som kommercielt – tænder min faglige stolthed og 
vindermentalitet helt vildt! 

Lad mig dog slå fast, at det ikke er et enkelt-
mands-projekt – eller noget, som kun en snæver 
personkreds kan lykkes med. Der er brug for, at 
alle, som deler ambitionen om at se AGF tilbage 
i toppen af dansk fodbold, byder ind og bakker 
op. Vi skal løfte i samlet flok – for gør vi det, 
er jeg også overbevist om, at vi når vores mål. 
Det gælder ikke mindst, når bolden ruller, og vi 
i fællesskab kæmper for tre point. Modstanderne 
skal simpelthen frygte at spille i NRGi Park. Som 
mangeårige gæst – og nu som GF’er – har jeg flere 
gange bemærket, at stemningen på tribunerne 
hurtigt kan vende, hvis spillet ikke lige kører, 
eller modstanderne tager føringen.  Fodbold er 
følelser. Det er netop derfor, at vi elsker spillet, 
men negative tilråb – hvad enten de kommer fra 
Speakers Corner eller VIP-pladserne – hjælper ikke 
spillerne og kan hurtigt påvirke spillet på banen 
i en negativ retning – og det har ingen en inte-
resse i. Hvis vi skal rykke op, er det en afgørende 
forudsætning, at vi står sammen!

De første måneder i jobbet har jeg primært brugt 
på at sætte mig ind i forretningen og agere 
fungerende sportschef i transfervinduet. Vi satte 
et punktum for vores transfervindue i denne 
omgang med tilknytningen af den erfarne spanske 
forsvarsspiller David Cortés. Vi kender alle det 
udgangspunkt, vi havde inden sæsonstarten, og 
nu her et par måneder senere kan vi trække en 
streg i sandet: Vi har budt ni nye spillere velkom-
men i den hvide trøje og til gengæld sagt farvel 
til 10 spillere. En markant, men også nødvendig 
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udskiftning, og alt i alt synes jeg, vi er kommet 
styrket ud af vinduet, og nu råder over en gruppe 
spillere, der alle har givet håndslag på, at de vil 
det her projekt.  

Da vi tog hul på arbejdet med at sammensætte 
truppen, var det netop afgørende for os, at vi fik 
rystet posen godt og grundigt – at vi fik skiftet 
de spillere, der af den ene eller anden årsag ikke 
mere skulle være i AGF, ud med spillere, der både 
passede ind i den måde, Morten Wieghorst gerne 
vil spille fodbold på, og samtidig kunne tilføre ny 
energi og mentalt overskud til en trup, der var 
hårdt ramt på selvtilliden. 

Spillere som Daniel Christensen, Kim Aabech, 
Andreas Laudrup og senest Helgi Danielsson har 
på banen været med til at løfte denne opgave, og 
jeg er også overbevist om, at David Cortés vil gøre 
en forskel på træningsbanen og i kamp. Det gæl-
der også for de øvrige nye spillere i truppen, der 
alle har været med til at skærpe konkurrencen om 
pladserne. Og med øget konkurrence får vi også et 
generelt løft af præstationerne. Mate Vatsadze er 
vel lige nu det bedste eksempel herpå.  

Holdets formkurve har tydeligvis opadgående. Vi 
har dog stadigvæk masser af plads til forbedrin-
ger – og det er vigtigt for mig at understrege, at 
vi skal bevare en ydmyg tilgang til opgaverne. 
Alle kan danse en sommer – men det er over 33 
kampe, vi skal vise vores sande styrke. Lidt provo-
kerende sagt skal vi ikke forfalde til den typiske 

AGF-eufori, men bevare begge ben på jorden og 
arbejde koncentreret og målrettet på at blive 
bedre i alle henseender.

Arbejdet med at sammensætte truppen er sket 
i tæt dialog med Morten Wieghorst, den øvrige 
trænerstab og vores nye scout Erik Larsen. Alle-
rede nu er vi godt i gang med at forberede det 
kommende transfervindue, og til den tid skulle vi 
– som vi også har meldt ud - gerne have tilknyt-
tet en ny sportschef, der kan varetage opgaven 
med at styrke vores trup yderligere.  Et stærkt 
sportsligt setup er afgørende for at lykkes på fod-
boldbanen, og netop rekrutteringen af de rigtige 
spillere til vores hold er et arbejde, vi vil bruge 
mange ressourcer på. 

Målet er klart: Vi vil tilbage i Superligaen! Det 
bliver helt sikkert ikke en let opgave at slutte på 
en af de to oprykningspladser. NordicBet Ligaen 
er stærkere end nogensinde, og vores tilgang til 
kampene skal være en sund blanding af ydmyg-
hed, hårdt arbejde og tro på egne evner. Vi vil 
helt sikkert opleve bump på vejen. Flere af vores 
kampe har med al tydelighed vist, at modstander-
ne ikke bare lægger sig – snarere tværtimod. Det 
skal vi være indstillede på, og at vi er i gang med 
at implementere et helt nyt spilkoncept må aldrig 
blive en undskyldning for vores præstationer. 
Uanset hvad skal vores stærke vindermentalitet – 
den fælles vilje til at ville lykkes sammen – altid 
være grundlaget for vores indsats. Er den det, 
vinder vi også. Både på den korte og lange bane.
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Herefter fulgte bestyrelsens beretning: Det er vig-
tigt, vi får nogle flere nye medlemmer, derfor er 
man i bestyrelsen blevet enige om, at der mangler 
en form for aktivering for, at indfange nye med-
lemmer. Mest af alt, så det ikke virker som om, vi 
er en lukket forening, hvor det kun er de samme 
medlemmer der er. 

Videre til udebaneture, udvalget skifter navn til 
Awesome Away. Her skal det lige huskes, det ikke 
ændrer noget på udvalget, og det er stadig vig-
tigt, man tilmelder sig i tide til udebaneturene. 
Husk endelig også, hvis du er forhindret, at melde 
det ud, til udvalget. I forbindelse med udebane-
turene er der dog kommet et nyt tiltag, nemlig 
det, at der til nogle ture, er fælles morgenmad 
i fanområdet, hvor man bliver hentet af bussen 
efter den har samlet op ved Musikhuset. 

Herefter var der lidt snak om, hvad DFF (Danske 
Fodbold Fanklubber) er godt for, mest af alt, hvor-
dan samarbejdet med de andre fanklubber i Dan-
mark er, hvilket er en fordel, da der kan udveksles 

ideer. Fankoordinatoren var også oppe at vende, 
og her var der intet andet end ros til Chris (red. 
Stegemejer Roliggaard) for hans arbejde for at få 
et bedre samarbejde mellem fans og klubben. 

Sekretæren havde også lidt at byde ind med, der 
er kommet ny kortmaskine og computer, så nu er 
der ikke flere problemer i den ende. Desværre er 
det ikke sådan, at vi i Fanklubben er uden pro-
blemer, da Aarhus Elite er ved, at lave nyt køkken 
gør det desværre også, at sekretærens Franke-
ringsmaskine ikke virker, da internet-kablet er 
midlertidigt ude af drift. Og desværre er det ikke 
det eneste problem, der er at slås med lige for 
tiden, for grundet Betalingsservice er gået over til 
en mere digital adgangsmetode, betyder det, at vi 
lige for tiden ikke kan komme ind og tjekke vores 
medlemmers indbetalinger. Derfor anbefaler vi, at 
man holder sig ajour på hhv. hjemmeside og Face-
book omkring ændringer og andre anbefalinger. 
Bestyrelsen havde også lidt at fortælle om, hvil-
ken strategi Fanklubben har.  
 
De kom her ind på, hvad medlemmerne kan for-
vente af Fanklubben, det mest essentielle var 
nok, at vi altid kan forvente Fanklubben vil gøre 
det bedste for at bakke holdet op. Den skaber et 
stærkt fællesskab både i medgang og modgang. 
Det skal være sjovt at være med og sidst, men 
ikke mindst, DU er som medlem altid velkommen 
til at komme med inputs, Fanklubben er jo intet 
uden sine medlemmer, så DU har også indflydelse, 
så har du en god idé eller et forslag, så skriv det til 
bestyrelsen på bestyrelse@agf-fanclub.dk. 
Fanklubben har dog også lidt forventninger til dens 
medlemmer, det er derfor vigtigt, at vi er gode ambas-
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sadører for klubben og tager afstand fra vold og racis-
me. Derudover er det også vigtigt, vi som medlemmer 
hjælper til at bidrage til en god stemning på stadion, 
især, hvis man har plads i stemningsområdet. 

Under bestyrelsens beretning kom der et spørgs-
mål ind om, hvorfor unGFan ikke længere er et 
udvalg, dette har den meget simple årsag, at 
bestyrelsen ser problematikken med at få unge 
involverede i Fanklubben som et meget vigtigt 
emne, og derfor har de indledt et samarbejde med 
Fankoordinatoren om dette. Vi bruger her også de 
oplysninger, vi har fra AGF, når de unge bliver for 
gamle til at være i Bjørneklubben og dermed skal 
skifte over til Fanklubben som et redskab. 

Det tredje punkt på dagsordenen var det revidere-
de regnskab. Vi har i dette år, overskud. Desværre 
er der dog mindre indtægter, på grund af faldende 
indmeldelsestal. Overskuddet skyldes dog, at Fan-
klubben i år, fik en fødselsdagsgave fra AGF, fra da 
Fanklubben fyldte 20 år. Ønsker man regnskabet 
for dette år, kan man sende en mail til sekretæren 
på sekretaer@agf-fanclub.dk. Regnskabet blev 
efter gennemgang godkendt. 

Det fjerde punkt var om der skulle ændres på det 
årlige kontingent, bestyrelsen foreslog her, at der 
ikke kom nogen ændring, dette blev godkendt. Pri-
sen for et årligt medlemskab forbliver derfor 200,-.

Det femte punkt, var behandling af indkomne 
forslag, der var i perioden op til generalforsamlin-
gen ikke indkommet nogen forslag til bestyrelsen. 
Bestyrelsen havde dog selv en rettelse, da denne 
er skåret fra syv personer til fem. Derfor vil der 
fremover være 3 bestyrelsesmedlemmer på valg i 
de ulige år og 1 i de lige år. Dette blev godkendt 
af 2/3 dele af de fremmødte og er dermed ved-
taget. 

Punkt seks var valg af formand, Jan Jensen gen-
opstillede og blev enstemmigt valgt som formand 
for yderligere to år. 

Punkt syv var valg af kasserer, Martin Malling gen-
opstillede også, og blev også genvalgt. 

Punkt otte var valg af øvrige bestyrelsesmedlem-
mer, Gunnar Nielsen genopstillede ikke. Derfor 
havde Vibeke Kilian og Lars Guldbrandsen valgt 
at stille op. Lars Guldbrandsen blev valgt ind i 
bestyrelsen med 12 ud af 23 stemmer. 

Punkt ni var valg af to suppleanter til bestyrelsen, 
Vibeke Kilian genopstillede til dette og Mette 
Kjærsgaard stillede op. Vibeke blev valgt som 1. 
suppleant og Mette som 2. suppleant med hhv. 14 
og 8 stemmer ud af 22 stemmer. 

Punkt 10 bestod i valg af to eksterne revisorer og 
en suppleant, Thomas og Maria  genopstillede og 
blev valgt igen. Lene Pedersen genopstillede også 
som suppleant og blev også genvalgt. 

Under eventuelt var der et stort spørgsmål som 
bragte debat, nemlig om Stemningstribunen skal 
flyttes fra C1-C3 øvr, til et andet sted. Her var for-
slaget om, vi ønskede at flytte over på B-tribunen 
(red. Familieafsnittet) I blandt de fremmødte til 
generalforsamlingen, blev der enighed om, at vi 
ikke ønskede at miste den plads vi har nu, grundet 
det er så gode pladser, så vi ikke vil være garan-
teret at kunne få dem tilbage. Yderligere kom der 
et forslag på, om man skulle prøve sig frem kun at 
have folk på én etage. Dette blev diskuteret frem 
og tilbage, og man blev enige om at lave forsøg 
med, hvad der giver mest genlyd på stadion mv. 
Der blev også foreslået, at vi kunne nedsætte et 
stemningsudvalg med folk fra de forskellige frak-
tioner og Fanklubben, så vi ender med at have de 
samme forventninger til hvilken slags stemning, 
der skal laves. Alle fremmødte, var dog enige om, 
at det er vigtigt, vi har sammenhold på Stemning-
stribunen, da stemningen ellers falder sammen. 
Hvis du har nogle spørgsmål til noget af det der 
her fremgår fra generalforsamlingen, er du mere 
end velkommen til at skrive dit spørgsmål til 
sekretæren på sekretaer@agf-fanclub.dk. 
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Lyden af Århus...
Hadsten

Silkeborg

Århus

Skanderborg

107.9

106.5

92.2

94.6
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AGF-fan, Sportspsykolog & Journalist Finn 
Bech-Nielsen ser nærmere på om tilskuerne på 
NRGI-Arena kan påvirke spillerne og spillet på 
banen, når vi er med eller imod vort eget hold 
og måske medvirke til en tabermentalitet og 
udviklingen af et hjemmebanekompleks

Som tilskuere føler vi os som en del af flokken. Vi 
har det rart sammen og glemmer for en stund de 
mange krav uden for stadion. Vi hygger os. Det er 
som at komme hjem. Det er et ritual, hvor vi kom-
mer igen år efter år med tårnhøje forventninger. 
Mange af os har en erindring om, hvad det var 
tilbage i tiden med helte som Floe og Thorninger. 
Thorninger som stadig kan banke bolden ind på 40 
m på Anholt Stadion. Vi tænker … måske er det 
sjovere at se på oldboysholdet på Fredensvang, 
mens vi tænker på de gode gamle dage, hvor der 
kom tolv til femten tusinde tilskuere på stadion. 
Hvis der kom under ti tusinde var det kedeligt.

Og kan vi have lyst til at lukke øjnene for virke-
ligheden … at vi har et hold i krise. Som ikke 
spiller godt og ikke bliver danske mestre, selv om 
de nu ligger nr. 1 i superligaen nogle uger. I bed-
ste GF-kultur taler vi begejstringen op. Og bliver 
urealistiske i vores forventninger.

Vi står tætte sammen, og som en dans skaber vi 
bevægelse på tribunen med sang og rytmer. Vi håber 
at smitte spillerne på banen med vores begejstring.

Vi overgiver os til det, som sker på banen, hvis vi 
føler os trygge i den fælles lidenskab for fodbold. 
Vi er i nuet. I øjeblikket … et frirum, hvor vi ikke 
skal tænke og tage beslutninger som i livet uden 
for stadion .. vi er en del af en stor begivenhed. 
Og vi kan tage ”hovedet af ” Som fodbold sup-
portere overgiver vi os til fællesskabet.

Som idehistorikeren ville sige, kan vi ikke erklære, 
at vi som i Liverpool eller Dortmund kæmper for 
arbejderklassen. Vi kæmper for byens hold med 
vores lidenskab for fodbold…. For AGF. Vi er en 
del af en leg med nogle bestemte regler.

Vi har en ide om, at vi kan påvirke spillet på 
banen både positivt og negativt.

Men jeg er kommet i tvivl efter at havet talt med 
en Cand.merc. –studerende i Sports and Event 
Management ved Syddansk Universitet. Herfra har 
jeg læst nogle undersøgelser, der viser, at fod-
boldtilskuere måske reelt ikke har nogen effekt på 
resultaterne på banen.
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Et forsøg med videospillere viser, at der ikke var 
en væsentlig forskel på resultatet, om tilskuerne 
heppede eller var neutrale i forhold til videospil-
lerne. Tankevækkende, hvis vores råb og støtte i 
virkeligheden ikke hjælper spillerne. 

Interessant når landstræner Morten Olsen i oplæg-
get til kampen mod Armenien udtaler til Kanal 5:

”Spillerne er afhængige af tilskuernes støtte. Og at 
spillerne skal lave resultater for at få tilskuernes 
støtte.”

Og den kun 21 årige landsholdspiller – vores nye 6 
`er Pierre Emile Høbjerg fra Bayern München, siger 
inden kampen … ”se nu at komme op af sofaen og 
kom hen og støtte os!” 

Kan forskningen bekræfte eller afkræfte effekten 
af tilskuerstøtte?

En amerikansk undersøgelse fra 1984 fremhæver 
i sin konklusion at være tilstede, som tilhænger 
af andre, nogle gange kan skade, mere end det 
hjælper. 

En anden amerikansk undersøgelse fra 1992 viser, 
at der er en hjemmebanefordel i større hold-
sportsgrene, og at der ikke er forskel på serie og 
superliga-bold. Og at størrelsen af hjemmebane-
fordelen er relativt stabil over tid indenfor samme 
sportsgren, men at fordelen varierer inden for 
forskellige sportsgrene.
Fordelen ved ikke at skulle rejse eller regel-
dommer tække er minimale, ligesom størrelsen 
af tilskuerflokken ikke er en vigtig faktor for 
hjemmebanefordelen. Subjektive afgørelser af 
dommerne favoriserer hjemmeholdet. Og undersø-
gelsen viser, at spillerne oplever den psykologiske 
tilstand forskelligt, når de spiller hjemme end på 
udebane. Og der er ikke fundet nogen forskel i 
aggressivitet, når holdet spiller hjemme eller ude.

En amerikansk undersøgelse fra 2011 af basket-
ballspillere viser, at der ikke er nogen tilskueref-
fekt på præcisionen af de frie skud. Der er doku-
mentation for, at individuelle sportsfolk præsterer 
bedre på et team end for dem selv. Måske fordi 
sportsfolk tror, at de er mere ansvarlige for at 
performe godt for gruppen. 

En undersøgelse fra 1983 viser, at der er teore-
tisk mulighed, at en kontroversiel dommerken-
delse kan have indflydelse på holdets præstation i 
basketball.  Vi kan fokusere på tilskuernes protest, 
men reglerne er til for, at spillerne kan fungere 
effektivt i spillet, og spillerne har ikke overskud 
til at stille spørgsmål ved dommernes kendelser.  
Og der kan være dokumentation at udeholdets 
coaches søger at ”ise” hjemmeholdets tilskuere 
ved at ise dem med timeouts. I fodbold vil det 
være kunne være udskiftninger.

En amerikansk undersøgelse fra 2009 med henvis-
ning til den tyske Bundesliga viser, at atmosfæren 
i en arena er signifikant bedre end i en arena med 
multi-aktivitets-faciliteter … som eksempelvis 
NRGI-Arenaen i Århus med atletikbanen. Tillskuer-
ne foretrækker en arena, der kun er designet til en 
aktivitet, Derfor er mange af de gamle europæiske 
multifunktionelle stadions de sidste 10-20 år ble-
vet bygget om til arenaer med kun en aktivitet.  

I en amerikansk undersøgelse fra 1998 har spiller-
ne selv en forestilling om , at de præsterer bedre 
i vanskelige færdigheder og  i vanskelige kampe, 
når de har tilskuere omkring sig. Derfor ønsker 
spillerne også at have venner og slægtninge som 
tilskuere. Deltagerne i forskernes studier siger, at 
de føler sig bedre tilpas på mange måder foran en 
støttende tilskuerskare frem for en neutral eller 
kritisk tilskuerskare, som er imod spillerne. Men 
vurderingen af den positive effekt af tilskuerne 
virker næsten som en illusion for spillerne, fordi 
spillerne har tendens til at overvurdere kvaliteten 
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af deres egne præstationer, når fansene støtter 
dem. 

Så som fans får vi spillerne til at føle sig bedre og 
hjælper dem til at tro, at de gør det bedre. Men 
objektive studier måler, at de ikke gør det bedre. 
De følelsesmæssige fordele af at have fans, som 
holder med holdet, skal holdes op imod, at de 
mest begejstrede fans gør, at spillerne præsterer 
dårligt på de vanskelige opgaver.

Vi så det, da en af landets mest trofaste og begej-
strede fan-grupper, Brøndbys fans, på den spinkle 
tribune på Hobro Stadion fortsatte med deres klap 
og sang til det sidste fløjt. Selv om Brøndby var 
bagud og tabte med to til et vildt godt kæmpende 
Hobro-hold.

Modsat de tilskuere, som spillerne rangerer som 
uvenlige, gør, at holdet præsterer bedre. Tan-
kevækkende, når vi tænker på, hvad der skete 
i nederlagskampen mod Viborg. Her udtalte en 
Viborg-spiller efter kampen, at holdets 13. mand 
var AGF-fansene. Men egentlig burde gf-spillerne 
ifølge forskningen præsterer bedre, når hjemme-
bane-publikummet er på nakken af hjemmebane-
publikummet.

Selv neutrale tilskuere gør, at spillere vil præstere 
bedre end de meget støttende fans. 

Interessant at valget mellem positive fans og 
neutrale og kritiske fans er et valg mellem bedre 
følelser og så at præstere bedre. I spillernes 
hoved kan det være behageligt, at ens kamp på 
banen bliver kikket på af nogle, som prøver at 
trække en i retning af succes. Og som håber på 
succes. Men det kan altså virke lige modsat. Så 
hvis spillerne virkelig skal konkurrere og lave en 
stor præstation, er det meget vigtigt følge for-
skerne, at spillerne lader deres kærester og venner 
blive hjemme.

Også interessant at nogle fodboldhold i Italien 
er blevet straffet med kampe uden tilskuere efter 
famøse karantæner.

Og det danske fodboldlandshold mistede hjemme-
banefordelen i Idrætsparken efter den chokerende 
baneløber i kampen mod Sverige og måtte spille i 
Århus .. 300 km væk.

Pudsigt hvis spillerne præsterer bedre uden til-
skuere?

En amerikansk undersøgelse fra 1977 dokumen-
terer, at fordelen af hjemmebane er størst ved 
hockey og basketball og mindre ved amerikansk 
fodbold.

Og fordelen forklares med en bedre offensiv 
snarere end en god defensiv på hjemmeholdet. 
Interessant.  Og fordelen er størst, hvis hjem-
meholdet er stærkt, og udeholdet er svagt. Og 
som hjemmehold kan det også styrke spillernes 
præstation, og holdet vil altså øge resultaterne 
af holdkvaliteten.  Vi kan igen kikke på Hobros 
præstationer som i høj grad skyldes et fantastisk 
sammenhold og præstation som hold.

Og med en undersøgelse af tilskuerstørrelsen 
og dets relation til præstation og resultater kan 
forskningen fortælle os, hvis fansene reagerer 
begejstret, når hjemmeholdet performer i kam-
pen mod en rival, er der en tendens til, at den 
præstation bliver gentaget og skaber en hjem-
mebanefordel.

Vi kan være i tvivl, om vi overhovedet kan påvirke 
spillerne nede på banen. 
Vi tænker trods alt med glæde over sportsjourna-
listen Jørgen Leths ord: 

”Momenter af stor skønhed” på NRGI-Arena.”
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DENMARK

15% rabat

på alle

piercinger og

piercingsmykker

mod forevisning

af gyldigt 

medlemskort.

Kan ikke kombineres

med andre tilbud.

 

Frederiksgade 34, 8000 Århus C

Tlf.: 35 148 66

Pierceartistdanmark
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HUSK 
Du får 10% rabat på varekøb hos AGF 

Fanshop stadion alle 70, 8000 Aarhus C. 
(Der gives ikke rabat på i forvejen ned-

satte vare) 

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

Du får 5% rabat på Centrum Turist udflugter 
"Dejlige Danmark". 

For at opnår rabatten skal du sende din bestilling til 
info@centrumturist.dk og oplyse medlemsnummer, navn, 

adresse og selvfølgelig hvilken tur, det drejer sig om.

15 % rabat på Gardiner og Markiser
(Faber og Stila produkter) 

(Mod fremvisning af gyldigt medlemskort )

SAKI Århus
Havkærvej 2, 8381 Tilst

Mail: sakisol@markisegruppen.dk
Tlf. 86 545 433 / +45 26 705 433 

Du får 10 % rabat i AGFs online fanshop!
kontakt fans@agf-fanclub.dk så får du tilsendt en kode. 

Du får 10% rabat ved Avis biludlejning på Jens 
Baggesens Vej ved at oplyse rabatkode T555355 og 

fremvise gyldigt medlemskort.

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.

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: Lars Guldbrandsen  lars.guldbrandsen@agf-fanclub.dk
  Carsten Grubach carsten.grubach@agf-fanclub.dk
  Michael Nielsen michael.nielsen@agf-fanclub.dk  
Ekstern kasserer:  Martin Malling Beck martin.malling@agf-fanclub.dk
Sekretær  Maiken Bøgeskov  fans@agf-fanclub.dk

UDVALG:
Medie   medie@agf-fanclub.dk
Blad:  Anja Beikes  bladudvalg@agf-fanclub.dk
Foto:  Jesper Zacho fotoudvalg@agf-fanclub.dk
Internet:  Rune Grøn        internetudvalg@agf-fanclub.dk
Aktiviteter:   au@agf-fanclub.dk 
Festudvalg:  Dorthe Svejstrup festudvalg@agf-fanclub.dk  
Spillerpræsentation:  Trine Skovsbøl spillermoeder@agf-fanclub.dk
Praktisk stadion udvalg: Gitte Nielsen    stadionudvalg@agf-fanclub.dk
Awesom Away  Poul Christensen turudvalg@agf-fanclub.dk el aa@agf-fanclub.dk
Sponsorudvalg:                     bestyrelse@agf-fanclub.dk
Tifo:  Michael Nielsen tifo@agf-fanclub.dk
AGF fans på Sjælland: Josephine Gretlund kbh@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

FÆSTNINGEN NR. 3 2014:

Redaktion:  Anja Lilli Beikes bladudvalg@agf-fanclub.dk
  Tom Bak Hansen
  Henrik Andersen
  Mariam Maddy Tizar
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Fotos:  Ole Nielsen, 
  Jesper Zacho
  Gunnar Nielsen
  Richard Skovby m. fl.
Oplag:  500 stk.(Fra juni 2011 udsendes bladet som PDF hvis dette ønskes)

Deadline næste nummer: 1. december 2014. Forventet udgivelse: starten af januar 2015

Ris/ros, læserindlæg og billeder sendes til AGF Fanclub Aarhus, Stadions alle 70, 8000 Aarhus C.
Mrk.: Bladudvalg eller sendes på mail til: bladudvalg@agf-fanclub.dk
     
Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indsendte indlæg. Indlæg offentliggøres kun ved angivelse af 
afsenderens navn og medlemsnummer. Fæstningens artikler er ikke nødvendigvis et udtryk for bestyrelsens 
holdning. Fæstningen må kun citeres med tydelig kildeangivelse.

Eventuelle reklamationer over manglende levering eller beskadigelse af bladet foretages til: Østjylland Post-
center på Telefon 87 468 300. Manglende levering kan også der også reklameres over til fans@agf-fanclub.dk

Vi tager forbehold for trykfejl, der i blandt ændring i kamp tidspunkter, priser og gode tilbud til vores medlemmer  



05. oktober 2014 AGF-Skive
12.oktober 2014  FC Fredericia-AGF
15. oktober 2014 AGF – Lyngby 
19. oktober 2014 AGF – Vendsyssel
23. oktober 2014 AGF – Horsens
02. november 2014 Viborg – AGF
09. november 2014 AGF – Vejle
15. november 2014 Brønshøj – AGF
23. november 2014 AB – AGF

Deadline næste nummer: 1. december 2014. Forventet udgivelse: starten af januar 2015

AGF Fanclub Aarhus
Stadion Allé 70
8000 Århus C
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