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Så er vi tilbage i landets bedste række, og modstandere hedder nu eksempelvis Brøndby og FCK. 
Det betyder, at udebaneturene også går til nogle bedre og større stadions end eksempelvis Skive 
og Hjørring. Det burde også kunne få flere folk på CERES stadion, hvilket vi heldigvis også har 
set i de første hjemmekampe.

Sommeren har budt på en del transfer i AGF. Nogle overraskelser er det blevet til, og ovenikøbet 
spillere, hvis navne vi får svært ved at udtale. Vi ser frem til, at de forskellige nye spillere får 
spillet sig til rette på AGF’s hold.

I dette nummer fortæller bestyrelsen, at de overvejer at skære i Fæstningen fra 4 til 3 nummer, 
hvis det sker, er planen, at medieudvalget lidt oftere vil bringe historier/artikler på de sociale 
medier og hjemmesiden, da vi her har mulighed for at lave artikler med aktuelle nyheder. Dette 
blad gennemgår jo en længere periode med korrektur og trykning, så her tænker vi meget i 
artikler, som ikke har en nyhedsaktuel værdi.

I dette nummer byder vi på en ny tegneserie om 12. manden, som er lavet af Frank Monrad 
Christensen, der selv er mangeårig AGF-fan. Fremadrettet bliver tegneseriestriben en fast del 
af Fæstningen.

Ellers er vi en tur I Nordirland til FSE kongres, i Argentina til fodbolddrama og til bryllup hos to 
AGF-fans. Vi skal også møde den nye bestyrelse, som tiltrådte i augustmåned.

God læselyst,
Anja Lilli Beikes
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Sæsonen er godt i gang – og AGF har i skrivende 
stund fået en rigtig god start på ALKA Superli-
gaen. Ikke kun på banen, men også på tribunerne 
har oprykningen til ALKA Superligaen helt konkret 
betydet klart flere tilmeldte til turene til Viborg, 
Odense og København frem for i 1.divison, hvor 
den bl.a. stod på ture til Brønshøj, Gladsaxe og 
Hjørring. Vi er rigtig glade for flere tilmeldte til 
turene, og vi vil også rigtig gerne se mange flere 
nye med, så tøv ikke med at melde dig til via 
fanklubbens hjemmeside.  

En anden ting, som vores 
medlemmer virker til at 
være rigtig glade for, er 
dette medlemsblad. Vi 
overvejer i øjeblikket, om 
vi i stedet for at udgive 
bladet fire gange om året 
kun skal udgive det tre 
gange. Det vil dog betyde, 
at vi igen gerne vil sende 
bladet ud til alle jer medlemmer pr. post. Det 
er derfor også vigtigt, at du husker at sende ny 
adresse eller mailadresse, hvis denne ændres til 
sekretaer@agf-fanclub.dk. Da det naturligvis er 
en dyr post for fanklubben at sende Fæstningen 
ud til alle medlemmer tre gange årligt, bestræber 
vi os også på at få flere sponsorere, der gerne 
vil have en annonce i bladet, så hvis du kender 
nogen, der kunne tænke sig dette, så skriv gerne 
til bestyrelsen på bestyrelse@agf-fanclub.dk. 

Traditionen tro holdt fanklubben generalforsam-
ling i august. Og som et indspark til generalfor-
samlingen inviterede vi direktør, Jacob Nielsen, 
der bl.a. fortalte lidt om forskellene i fankulturen 
i Randers og AGF. Han pointerede desuden igen 
vigtigheden i, at Aarhus i løbet af de kommende 
år får et nyt og moderne fodboldstadion – dertil 
spurgte Jacob Nielsen også indtil de fremmødtes 
holdning til at etablere ståpladser i Speakers 
Corner. Vi kunne desværre godt have ønsket os, 
at der havde været flere end de ca. 20 fremmødte 

personer til generalforsam-
lingen, men dem, der var 
til stede, fik heldigvis en 
rigtig god og konstruktiv 
debat med AGF’s direktør. 

Derudover skulle der selv-
følgelig også vælges en 
ny bestyrelse til general-
forsamlingen. Det var på 
forhånd kendt, at Lisa Kaae 

Kildsgaard (næstformand) og Michael J. Nielsen 
(bestyrelsesmedlem) ikke ville genopstille. Der 
skal fra fanklubben lyde en kæmpe tak for deres 
arbejde i bestyrelsen, og heldigvis får vi stadig 
glæde af dem, da de begge fortsætter med at 
arbejde frivilligt i fanklubben. Valget gav til 
gengæld nyvalg til Laura Hansen, Vibeke Kilian 
og genvalg til Carsten Grubach Madsen. Des-
uden blev Henrik Andersen og Dennis Vogelius 
valgt som henholdsvis 1.suppleant og 2. sup-

”Vi overvejer i øjeblikket, om vi 
i stedet for at udgive bladet fire 
gange om året kun skal udgive 

det tre gange. Det vil 
dog betyde, at vi igen gerne 

vil sende bladet ud til alle jer 
medlemmer pr. post”
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pleant. Derudover skal det 
nævnes, at Lars ”Guller” 
Guldbrandsen blev valgt 
som næstformand på det 
første bestyrelsesmøde 
efter Generalforsamlingen. 
I kan desuden læse mere 
om bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne 
senere i bladet.  

Det første arbejde for den nye bestyrelse er at 
finde initiativer, som skal vende underskud til 
overskud. Der drøftes, hvordan vi får øget med-
lemstallene, eventuelle besparelser og omforde-
ling af ressourcer / fokusområder. Et andet punkt 
vi også stadigvæk har fokus på, selvom der har 
været stille omkring emnet i et stykke tid, er 
Away-kortet. Det er som minimum udskudt til for-
året 2016. I fanklubben er vi imod Away-kortet, 
da dette tiltag ikke nedbringer de få tilskuerpro-
blemer, der har været i forbindelse med fodbold-
kampene i de senere år. I stedet er dialog og 
samarbejde vejen frem. Vi vil helt sikkert løbende 
holde jer løbende orienteret på fanklubbens 
hjemmeside og Facebook, når der er nyt omkring 
Away-kortet. 

På den sportslige front er der som ventet sket en 
stor udskiftning i løbet af sommeren. Josep Elez, 
Adrián Lopez, Dino Mikanovic, Daniel A. Pedersen, 
Ahmed Yasin, Elmar Bjarnason, Aleksandar Cavric, 
Dzhamaldin Khodzhaniazov og Emil Nielsen er 

alle kommet til. Bortset fra 
de tre sidstnævnte, som 
i skrivende stund lige er 
kommet til klubben, har 
alle været med til at sætte 
sit præg på det nye hold 
i mindre og i højere grad 

– og spillet er allerede nu blevet markant bedre 
end det var i store dele af sidste sæson. Ja, det 
er efterhånden et par år siden, at optimismen har 
været så stor, som den er lige nu. Denne gang 
ser det dog ud til, at fundamentet i højere grad 
er på plads med Jacob Nielsen, Morten Wieghorst 
og Jens Anderson i spidsen. Og med et muligt 
nyt stadion indenfor de kommende år vil denne 
optimisme ikke blive mindre.

”Det første arbejde for den 
nye bestyrelse er at finde 
initiativer, som skal vende 
underskud til overskud”
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Turudvalget fortsætter med at give jer alle nogle fantastiske oplevelser 
hele Danmark rundt.

Det har været en rigtig god start på sæsonen:
masser af underholdning, tilskuere og godt spil af de hviie og det FORTSÆTTER !!

Allerede nu kan vi præsentere de næste 2 udebaneoplevelser:

27. september i Farum og
4. oktober i Herning.

Nærmere info på vores Facebook-hjemmeside 
eller på Fankubbens hjemmeside hvor du også tilmelder dig.

VI SES

KSDH !!



7



8

1. Har I i den sportslige stab drøftet hvor-
dan pokalturneringen skal vægtes i forhold til 
ligaen? Altså vil pokalen blev prioriteret eller 
nedprioriteret? 
Vi prioriterer den selvfølgelig højt.  Jeg synes ikke, at 
den skal stilles op mod ligaen. Det er en vigtig titel, 
og en god mulighed for at få en Europa-plads.

2. Hvor attraktive AGF er pt? Bliver klubben til-
budt revl og krat eller er det hyldevare fra faste 
samarbejdspartnere og kendt pålidelig materiale 
vi kan købe?
Jeg synes, at vi er attraktive. Det kan jeg godt mærke 
på de agenter, som kender til det danske marked. Det 
er jo sådan, at vi bliver tilbudt spillere fra alle mulige 
hylder i Europa. Det er jo et job, hvor der skal sorteres 
til og fra i de tilbud, som klubben får. Man vælger 
de spillere ud, som forekommer mest interessante, 
frem for alt dem, som man har scoutet på forhånd. 
De andre er ganske langt nede på listen. Men jeg 
oplever, at vi er attraktive i forhold til de folk, som er 
i branchen og som kender til Skandinavien

3. Hvor langt er AGF fra at have den trup sam-
mensætning (kompetencemæssigt og alders-
mæssigt), som man selv ser som ideel?
Vi er kommet et godt stykke på vej i det her vindue. 
Det har været et meget stort vindue; vi har sagt farvel 
til 11 spillere og velkommen til 9 spillere udefra og 2 
oprykkede U-19 spillere, som har trænet med, siden vi 
startede op i sommer. Det har gjort. at vi er yngre i dag 
i truppen, end vi var for et år siden, hvilket jeg synes 
er vigtigt, eftersom den danske liga er nede i ranking i 
forhold til flere europæiske ligaer, og vi faktisk sælger 
vores spillere, især de yngre, til klubber i større euro-
pæiske ligaer. Har man en trup med lidt ældre spillere, 
giver det jo sig selv, at man ikke er så interessant at 
scoute. Vi har sagt, at det skal være vores strategi at 
sælge spillere og tjene penge til klubben, det giver også 
mulighed for at satse mere. At sælge spillere skal være 
en del af vores virksomhed fremadrettet, og så skal de 
være yngre, end de har været tidligere. Jeg synes, at vi 
nærmer os, men om det er idealet, må vi vel se. Det er 
spændende at have unge spillere, som er sultne og vil 
videre i deres fodboldkarriere

4. Hvad kan vi forvente af transfer i vinterhalv-
året? Har du nogen i kikkerten, som skal under-
søges nærmere det næste halve år?
Jeg tror, at det bliver en ganske rolig januarmåned. 
Vi har tre kontraktudløb, som vi skal vurdere her i 
efteråret. Det bliver et roligere vindue, end det har 
været her i sommer. Men vi arbejder jo hele tiden på 
at vurdere og scoute spillere, som vi har i kikkerten. 
Mange tror, at vi kun arbejder med nye spillere i 
transfervinduet, men vi arbejder også mellem vindu-
erne, og scoutingen skal være færdiggjort, når vinduet 
åbner. Der er et stort arbejde her i efteråret, og så må 
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vi se, hvad der sker med transfer i januar, men der 
findes altid den blinde side i transfervinduet, som jeg 
kalder den. Det er, når vi sælger spillere, som vi ikke 
lige havde forudset. Så skal vi jo have scoutet og være 
klar til et køb af den spiller, der kan erstatte spilleren, 
som vi vil sælge.

5. Vi har ved enkelte lejligheder set, at midter-
forsvaret virker skrøbeligt når det er under pres.
Mener du, at vi i dag er kommet så langt, at vi 
har det rette midterforsvar fremadrettet?
Jeg synes, at vi er kommet et stykke med forsvaret, vi 
har fået fat i tre nye forsvarsspillere. Så vi er godt på 
vej, men det er 3 nye spillere, som skal lære den måde, 
vi spiller på. Og så skal de vænne sig til den danske kul-
tur og kulturen i AGF. Jeg synes, at Piscu kom hurtigt 
på plads. Josip er også ved at falde til og Dzahamaldin, 
der har været her kortest tid, har set rigtig god ud til 
træning. Jeg vil tro, at vi er kommet et godt skridt på 
vejen, og så vil efteråret vise, om det er lykkedes fuldt 
ud, men det er for tidligt at sige endnu.

6. Hvor ser du fordelene i de udenlandske ind-
køb? Og ulemperne? 
Jeg har tidligere været lidt inde på fordelene. Det er 
billigere at hente spillere i udlandet end i Danmark, 
det samme gælder i Sverige. Ulemperne ligger i at 
finde sig til rette i en ny klub, et nyt land og en ny 
kultur. Man kender nok ikke så mange på forhånd i 
klubben. Det er også vigtigt, at man som klub har 
mulighederne for at tage i mod og tage hånd om 
spillerne på et set up, der kan få dem til at præstere. 
Vi har lagt megen energi i sommer på at skaffe os 
en organisation omkring 1. holdet, der gør, at vi kan 
tage i mod de nye udenlandske spillere, men også 
de danske spillere, der flytter hertil på et profes-
sionelt setup, som gør, at de også kan præstere på 
fodboldbanen. Derfor har vi også ansat Dudek(Jens 
Christian Algreen-Petersen, red.) som teammanager, 
så han kan tage sig af spillerne både på og uden 
for træningsanlægget. Jeg synes, at vi har en orga-

nisation, som er rigtig god til at gøre det, vi gør på 
Fredensvang, men vi skal huske, at det er kun fire 
timer om dagen, at de er der. De er sammen med 
deres kæreste de øvrige 20 timer om dagen, og det 
skal også fungere, for at de fungerer på banen. Her 
har Dudek også et ansvar for at finde ud af, om spil-
lerne trives i deres lejligheder, at de kommer til rette 
i byen, finder ud af, hvor man eksempelvis kan gå i 
biografen og ud for at spise.

7. Er du tilfreds med dette transfervindue? Og i 
hvilket omfang er det lykkedes at hente første-
prioriteterne til truppen?
Jeg er tilfreds med det her vindue. Vi har hentet 
rigtigt mange spillere ind, og det er gjort over lang 
tid. Det begyndte med Daniel Petersen i januar, som 
vi pga. uenigheder med Silkeborg først fik i sommer, 
men transferfri. Og så er det fortsat med spillere 
hen over sommeren. Spillerne er kommet lidt ind i 
”klumper”, og så kom der 3 spillere meget sent i 
transfervinduet. Det er ikke altid, at man som klub 
kan styre tiden. Det handler også om spillerne og 
deres prioriteringer. Og i hvilket omfang det lykkes 
at komme overens. Vi har eksempelvis arbejdet på 
Dzhamaldin siden januar, og det kom først på plads 
de sidste dage i transfervinduet. Det har været et stort 
vindue, og jeg er godt tilfreds, men jeg håber på et 
lidt roligere transfervinduer fremover.

8. Hvor ser vi AGF sportsligt om 2-4 år
Det er selvfølgelig meget tidligt at sige, og jeg er ikke 
så meget for at snakke om fremtiden. Jeg vil hellere 
agere og så snakke om tingene bagefter. Jeg håber, at 
vi er et solidt hold i superligaen, som kan være med 
til at kæmpe om Europa-billetter hvert år, men det er 
noget, som vi ikke bruger så mange kræfter på lige nu. 
Vi forsøger at bygge et fundament, så vi står stabilt de 
næste år, og så må vi senere tale om tabelplaceringer 
om 4 år – det må fremtiden vise! Jeg kan sige, at alle 
i og omkring AGF arbejder stenhårdt hver dag for at få 
klubben så langt frem som muligt om 2-4 år.
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Af Lisa Kaae Kildsgaard

Kan FIFA reddes eller er de bundkorrupte alle 
sammen? Kan Event-betjente i virkeligheden 
kun fungere i ”nuttede lille Danmark”? Hvad 
kan man gøre for at kompensere udeholdets 
fans, som allerede har købt 
rejse og billetter, når der 
udstikkes kollektive straffe 
i international fodbold og 
hvorfor er retssikkerheden 
for fodboldfans anderledes 
end for alle andre borgere i 
helt civiliserede EU-lande?

Det var bare nogle af de 
spørgsmål, vi var med til at 
diskutere sammen med hundredevis af andre fod-
boldfans i Belfast til årets European Football Fans 
Congres, der løb af stablen i starten af juli måned. 

Det var som sædvanligt Football Supporters 
Europe (FSE), der stod bag kongressen og med de 
nordirske fans som værter var der lagt op til nogle 
rigtigt spændende dage i en by, der på mange 
måder er blevet formet af fodbold.

Faktisk så startede vores tur med et stop i Dublin. 
For langt de fleste deltagere var det nemlig det 
nemmeste og billigste at flyve til Irlands smukke 
hovedstad og så rejse videre derfra. Derfor var der 
lagt ind i programmet, at vi kunne nå at besøge 
Bohemians på deres hjemmebane Dalymount Park, 
og allerede her fik vi en god fornemmelse af, 
hvor stor en rolle fodboldklubberne spiller i deres 

lokalområde og hvor anderledes, de drives end 
hjemme hos os i Danmark. 

Den oplevelse blev kun forstærket, da vi – efter 
en 2 timers ”udebanetur” i bus til Belfast – lige 
akkurat nåede ud til The Oval, hvor Glentoran FC 

mødte MSK Zilina i Euro 
League (og det kunne vi 
naturligvis ikke gå glip 
af). Mængden af betalte 
medarbejdere på stadion 
denne aften kunne tælles 
på 2 hænder, mens antal-
let af frivillige var det, 
der fik kampen til at fun-
gere. Da vi, dagen efter, 
igen besøgte stedet på vej 

rundt på vores ”Football vs. Politics” bustur, fik vi 
yderligere perspektiv på tilværelsen, da et par af 
klubbens højtstående personligheder undskyldte 
over for os, fordi der endnu ikke var blevet ryddet 

”På turen rundt til de større 
klubber i Belfast fik vi en 

indgående forståelse af, hvor 
meget religion og fodbold 

hænger sammen i byen, der 
gennem årene har oplevet så 

mange uroligheder og konflikter”
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op efter gårsdagens kamp, så vi bl.a. måtte leve 
med tøj på gulvet og afgnavet frugt i omklæd-
ningsrummene – dem der skulle rydde op havde 
ikke fået fri fra arbejde endnu.

På turen rundt til de større klubber i Belfast fik vi 
en indgående forståelse af, hvor meget religion og 
fodbold hænger sammen i byen, der gennem årene 
har oplevet så mange uroligheder og konflikter. 
Den religiøse konflikt mellem protestanter og 
katolikker i kombination med konflikten mellem 
de, der ønsker at bibeholde 
unionen med England og 
de, der hellere så et samlet 
Irland, har sat dybe spor i 
lokalsamfundet. Det er sta-
dig tydeligt i dag, hvilke 
dele af byen, der hører til 
hvilken side af konflikten 
og bydelenes fodboldklub-
ber bærer også præg af den opdeling. Det var til 
gengæld også tydeligt, at i de tider, hvor det har 
set allerværst ud, har det været fodboldklubberne, 
der har holdt lokalsamfundet sammen og det 
er det i vid udstrækning stadig i dag. De fleste 
stadions ligger midt inde i boligkvartererne, og 
naboerne kiggede meget nysgerrigt med, når vi 
myldrede ud af bussen og ind på banerne.

Med sådan en tur som perspektiverende baggrund 
var vi klar til et par dage med fuldt FSE-program. 
Vi havde både en generalforsamling, en panelde-
bat om FIFAs fremtid og en lang række workshops, 
vi skulle igennem og det var som sædvanligt 
enormt interessant.

Generalforsamlingens første del afholdt vi på 
tribunen på Crusaders’ hjemmebane, Seaview, 
og udover den sædvanlige afrapportering af 
årets aktiviteter i FSE og gennemgang af regn-

skabet blev det vedtaget, 
at FSE fremover kun skal 
afholde generalforsamling 
hvert andet år, så komi-
teen (bestyrelsen) også 
kan blive siddende 2 år i 
stedet for kun 1 år. Det var 
komiteens ønske, fordi de 
følte, at der var brug for 

mere kontinuitet i gruppen. 

Efter lidt aftensmad tog vi hul på paneldebat-
ten om FIFAs fremtid og med bl.a. tidligere 
FIFA vicepræsident, Jim Boyce, og Sylvia Schenk 
fra Transparency International som deltagere i 
panelet, blev det aldrig kedeligt. Vi fik nogle 
meget interessante snakke om, hvad vi som fans 
kan gøre for at influere den proces, FIFA nu står 
overfor og FSE som organisation fik en del gode 
vinkler at arbejde videre med på alles vegne. Som 
en forholdsvis lille fanklub i Danmark er det et af 
de tilfælde, hvor man sidder og glæder sig over, 
at man er en del af en organisation som FSE, der 
både ønsker og faktisk har mulighed for at gøre 
vores indflydelse gældende, for hver især har vi 
desværre ikke en chance.

Efter paneldebatten deltog vi i et netværksmøde 
med de andre nordiske lande, en ting, som vi 
prioriterer at få tid til hvert år. I sammenligning 
med mange af de andre lande, så har vi en hel 

”Netværksmøder som dem her 
er mindst lige så meget værd for 

os som det officielle program, 
fordi det ruster os meget bedre 
til de udfordringer, vi møder i 

vores egen andedam”
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del mere til fælles med vores medfans i Sverige 
og Norge, så vi gav dem en opdatering på vores 
”Nej til Awaykort” kampagne og fortalte lidt 
mere om Event-betjentene. Til gengæld fik vi så 
inspiration omkring et udebane sæsonkort, de 
bruger i Sverige samt en kampagne, man har kørt i 
Norge, omkring kamptidspunkter. Netværksmøder 
som dem her er mindst lige så meget værd for 
os som det officielle program, fordi det ruster os 
meget bedre til de udfordringer, vi møder i vores 
egen andedam. Vi så det senest i forbindelse 
med awaykortet, som vi stod godt rustet til at 
modargumentere, fordi vi allerede havde en masse 
erfaringer og kontakter at trække på fra vores 
netværk.      

Om lørdagen var der flere 
forskellige workshops på 
programmet, og vi drog 
fordel af, at vi atter engang 
var mange danskere afsted, 
så vi kunne fordele os mel-
lem de forskelle workshops 
og efterfølgende give hin-
anden en update. Danmark var generelt rigtigt 
pænt repræsenteret – både ved DFF men også 
ved AaB Support Club, Brøndby Support og os fra 
AGF. Derudover deltog fanforsker Jonas Havelund 
som indlægsholder i den ene workshop omkring 
respekt for fans.

Der blev behandlet emner som ”Respekt for 
Fans”, ”Kollektive straffe i international fodbold”, 
”Fanambassaderne netværker”, ”EURO 2016”, 
”Homofobi og diskrimination i fodbold i dag” og 
meget mere, så rækken af konkrete initiativer, 
som FSE kan arbejde videre med i det kommende 
år, blev lang! Vi kommer fra dansk (og århusiansk) 
side også til at bidrage i arbejdet med flere af tin-
gene og fx kommer der helt sikkert lidt inspiration 
fra Danmark til russerne om, hvordan dialogbase-
ret politiindsats fungerer.

Lørdag aften stod i det sociale tegn og der 
blev netværket på kryds og tværs, mens der 

blev bortauktioneret gamle 
fodboldtrøjer til fordel for 
flygtninge og danset til 
den lyse morgen.

Søndagens program stod 
på den sidste del af gene-
ralforsamlingen, så der 
skulle vælges en ny komite 
samt tages stilling til et af 

de helt store diskussionsemner til årets kongres – 
nemlig et forslag fra komiteen om kun at afholde 
kongressen hvert andet år fremover og så i stedet 
arrangere et mindre event de mellemliggende år, 
som i højere grad skulle være styret af de lokale i 
et givne land, der melder ind på at holde eventen.

Konklusionen på en meget lang snak om netop 
dette emne blev faktisk, at forslaget blev vedta-
get, så vi først skal afsted til kongres igen i 2017. 
Til gengæld bliver det spændende at se, hvem der 
vil byde ind på at holde et mindre event i 2016 
og hvilken form, der så bliver lagt op til, at det 
skal have. I hvert fald er der ingen tvivl om, at vi 
fortsat vil prioritere det internationale netværk i 
AGF, for vi tror på, at det gør en forskel for vores 
medlemmer og vores klub, når vi er bedre rustet 
til det fanpolitiske arbejde.

”I hvert fald er der ingen tvivl 
om, at vi fortsat vil prioritere 
det internationale netværk i 

AGF, for vi tror på, at det gør en 
forskel for vores medlemmer og 

vores klub, når vi er bedre rustet 
til det fanpolitiske arbejde”
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Valget af den nye komite var til gengæld forholds-
vis udramatisk, da der ikke var flere kandidater 
end ledige pladser. Vores danske repræsentant, 
Tine Hundahl, som har været en del af komiteen 
i 2 år, blev genvalgt og får altså 2 år mere. De 
resterende medlemmer af komiteen blev: Stefa-
nie Dilba (BAFF, Tyskland), Herjan Pullen (Ajax 
Amsterdam Supportersvereiniging, Holland), Jim 
Spratt (Amalgamation of Official Northern Ireland 
Supporters Clubs, Nordirkand), Robert Ustian 
(CSKA Fans Against Racism, Rusland), Dirk Vos 
(Belgian Supporters, Belgien), Basar Yarimoglu 
(Taraf-Der, Tyrkiet), Kevin Miles (Football Suppor-
ters Federation, England).      

Med en nyvalgt komite kunne vi således runde 
kongressen af og så småt begynde at indstille os 
på turen hjem. For os, som også havde været med 
til at arrangere kongressen, var det både med en 
fantastisk følelse af succes men også med følel-
sen af antiklimaks, for nu var det hele overstået. 
Rammen i konfliktfyldte Belfast var intet mindre 
end fantastisk til at sætte vores internationale 

samarbejde i perspektiv og vi står i sidste ende 
tilbage med en god følelse af at åbenhed og den 
gode vilje til at gøre noget sammen kan overvinde 
alle forskelligheder – det er derfor det nytter at 
være en del af noget som Football Supporters 
Europe. Uanset hvilken klub, vi elsker, så kan vi stå 
sammen om at skabe bedre forhold for fans i hele 
Europa. ”Divided by colours – united for the cause”     
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Af Anja Lilli Beikes

Faktisk vil jeg ikke kunne svare på de spørgsmål, 
men jeg kan komme med mit bud på, hvad det vil 
sige at engagere 110 % i AGF og være en del af 
fanklubben. Spørgsmålene omkring religiøsitet kan 
de kursister på VUC, som jeg som AGF-fan besøgte i 
en religionstime, få lov at svare på.

Jeg var inviteret ud til religionsholdet for at for-
tælle om mine oplevelser med AGF og fanklubben 
for at give mit bud på, hvordan et forhold til et 
fodboldhold kan være med til at give dig oplevelser, 
fællesskab og venskaber. Selv er jeg kommet med 
min far og bror på stadion siden barnevognen, jeg 
husker ikke andet end, at jeg altid har været fan af 
de hviiie.

Som jeg fortalte kursisterne, holder jeg med AGF i 
medgang og modgang, desværre har de sidste mange 

år mest budt på det sidste, men alligevel bliver jeg 
ved med at tro på AGF. Hvis jeg ikke troede på AGF, 
kunne jeg jo lige så godt lade være med at trække 
den hviiie trøje på og komme på stadion. Nogle kal-
der så den stærke tro for jubeloptimisme, men skal 
vi ikke være optimister for at bevare troen?

Jeg fortalte kursisterne, at der findes ikke en meget 
større følelse for mig end at gå op ad Stadion Alle, 
vejen med de mange grønne træer, vejen forbi sko-
ven, vejen, der fører op til min  og mange andre fans 
kirke. Når jeg ser den fredede smukke røde bygning 
for enden af Stadion Alle, bliver jeg glad og forvent-
ningsfuld. Det er her, at jeg udlever min tro, troen 
på et fodboldhold i hviiie bluser.

Mine børn er også kommet sammen med min far og 
mig på stadion altid og er lige som deres mor opdra-
get til at tro på drengene fra Fredensvang, og de er 
også blevet en del af det store fællesskab, som vi 
oplever på stadion og i fanklubben. Mine børn, især 
min søn, elsker udebaneture, for særligt der oplever 
vi et stærkt fællesskab. Her står vi sammen alle fans 
af de hviiie, vi er på udebane, men vi gør alt for, at 
holdet føler sig på hjemmebane, her bliver sangene, 
råbene og opbakningen ekstra stærk.
Mit medlemskab af fanklubben startede i 2003, 
da min far foreslog, at vi skulle melde os ind for 
at komme billigt med på udebaneture, vi blev alle 
fire meldt ind sammen – og vi føltes os velkomne 
allerede på den første tur, og vi blev lukket ind i fæl-
lesskabet. For mig blev det hurtigt til flere frivillige 
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opgaver i fanklubben, som jeg aldrig har fortrudt, da 
de har ført til masser af nære venskaber, både til og 
uden for fodbold.

Jeg blev spurgt, om folk i fanklubben respekterer, at 
man ikke nødvendigvis deltager i udebaneture, her 
kunne jeg kun svare ja. Folk er med på de ture, de 
har lyst og råd til. Da min far døde for fire år siden, 
var jeg ikke på udebane i et år med fanklubben, 
savnet var for stort, men jeg oplevede gang på gang, 
at folk spurgte, hvornår de skulle se mig igen på 
udebane. Der var fuld forståelse for min beslutning, 
og da jeg vendte tilbage med ungerne efter et år, 

blev jeg mødt med åbne arme og masser af smil.
Hvorvidt vi fans er religiøse, fordi vi bliver ved med 
at tro på vores hold, komme i vores fodboldkirke og 
være en del af den store opbakning, ved jeg ikke. 
Men jeg ved, at det fællesskab, som jeg oplever 
igennem AGF og fanklubben, er en betydningsfuld 
og uundværlig del af mit liv, som jeg er stolt af 
at have fået af min far og givet videre til mine 
børn. Den smukke bygning for enden Stadion Alle 
er min kirke, og jeg kommer der med stoltheden 
og ikke mindst troen weekend efter weekend efter 
weekend…

At kommer på udebanetur er en af de bedste ting i fanklubben uanset alder
Fotograf: Anja Lilli Beikes
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Hjemmekampe i superligaen
fotografer: Jesper Zacho Elgaard, Gunnar Nielsen, Anja Lilli Beikes m.fl.
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Esben Mols Kabell Anders Grønborg

TRYKSAGER
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Af Henrik Andersen

Jacob Nielsen var på besøg og startede med, at for-
tælle om forskellen på fans i Randers og i AGF. Ikke 
at det tog specielt lang tid, specielt var det med 
Randers hurtigt overstået. Jacob var særligt over-
rasket over, hvor lidt ”fnidder-fnadder” der er mellem 
officielle fangrupperinger og uofficielle i Aarhus. Det 
virkede som, at vi var mere fasttømret om et mål: 
At støtte AGF.

Snakken gik derefter videre 
om et nyt stadion. Jacob 
lagde specielt vægt på, at 
der i debatten om et nyt 

stadion, var blevet nævnt nogle astronomiske store 
beløb. Jacob har gode tilbud liggende på 200 mil-
lioner. Finansieringen berørtes ganske kort, men 
Jacob mente, at når man nemt kunne rejse 40-60 
millioner ved en nedrykning, så burde det også være 
muligt at rejse penge til et nyt stadion primært 
gennem private investorer. Han mente desuden, at 
et nyt stadion skulle kunne fyldes hver gang for at 
skabe den helt rette stemning. Blandt andet blev 
der nævnt 15.000 pladser. Frem for alt skulle sta-
dion være vind- og vandtæt, så stemningen holdes 
inde på stadion. Fans skal tilgodeses med faciliteter 
såsom bar og eget stemningsområde bag det ene 
mål. Jacob lagde desuden vægt på, at fans netop vil 
blive inddraget i processen, når vi engang når dertil. 
Han udtrykte desuden håb om et nyt stadion, inden 
vi rammer 2020’erne. 

Flere emner blev drøftet kort blandt andet transfer 
vinduet, starten på sæsonen, forbedringer af stadion 
med bl.a. ståpladser på øvre og meget mere.

Man har gennem det seneste år haft en del udfor-
dringer omkring medlemshåndtering - bl.a. compu-
ter- og kortprinternedbrud har været til stor gene 
for medlemmerne. Bestyrelsen beklagede og håber 

snarligt at have bragt det i 
orden. Derudover er mang-
lende meddelelse af adres-
seskift fra medlemmerne en 
stadig større udfordring.

”Jacob var særligt overrasket 
over, hvor lidt ”fnidder-fnadder” 
der er mellem officielle fangrup-
peringer og uofficielle i Aarhus”
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Året har desuden budt på medlemstilbagegang bl.a. 
som følge af endnu et år i divisionen.
Ovenstående kan have haft indflydelse på, at fan-
klubben kom ud med et underskud på 8600 kroner, 
men det er ikke hele årsagen. Den væsentligste er 
nok, at man sidste år gav et års gratis medlemskab 
i forbindelse med de ændrede priser på sæsonkort.
På positivsiden så har turudvalget i foråret stort set 
kørt med fyldte busser.

Lisa Kaae Kildsgaard og Michael Nielsen ønskede 
begge ikke at genopstille, og derfor skulle der nye 
ansigter til. Disse blev Vibeke Kilian og Laura Dam 
Hansen. Du kan andetsteds i bladet læse mere om 
den nye bestyrelse. Generalforsamlingen ønskede de 
nye velkomne og rettede en stor tak til de to afgå-
ende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen havde fremsat forslag om, at medlem-
mer under 15 år kun skulle betale 150,- i kontin-
gent. Dette blev nedstemt og generalforsamlingen 
opfordrede i stedet bestyrelsen til at lave en særligt 
attraktiv velkomstpakke til nye medlemmer under 
15 år. 

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med 
Lars Guldbrandsen, som ny næstformand. 
Der arbejdes pt. på initiativer i bestyrelsen, som skal 
vende underskud til overskud. Der drøftes hvordan vi 
får øget medlemstallene, eventuelle besparelser og 
omfordeling af ressourcer / fokusområder.  
Der er nedsat en arbejdsgruppe for at lave et kon-
cept omkring en velkomstpakke til børn og unge.
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Tilbagekomsten til superligaen blev fejret med en brag af en kamp og en sejr 
over holdet, vi alle elsker at hade. 

Stemningen på stadion var fantastisk, og vi fans fornemmede det nye AGF.
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En enkelt, men meget sigende tifo fra kampen mod BIF
Fotograf: Gunnar Nielsen
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En scoring mod BIF udløser her en stor jubelscene
Fotograf: Jesper Zacho Elgaard
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Af Tom Bak Hansen

Så er vi i gang!!! Den første testkamp blev spillet 
i går. Uafgjort mod FCN og det mest interessante 
fra den kamp må være, at ham der Elez kunne ses 
an, at anden halvleg var vildt god – og nå ja Jeppe 
Kjær, der ikke er højere end mit sofabord, scorede 
med hovedet.

To testkampe senere, en vundet, en tabt. Der bliver 
prøvet midterforsvarskonstellationer af, og ham 
Islændingen vi har samlet op på hestenes mødding 
ser ud til at blive en kæmpe gevinst. Det der med 
forsvar, det skal vi vist øve os på…. Godt somme-
ren ikke rigtigt er begyndt….

Endnu en tabt testkamp. (Indsæt den sædvanlige 
floskel om testkampene er ligegyldige her) Jeg vil 
i de nærmeste dage forsøge at afsætte den del 
af Jylland, der ligger nord for Lystrup og vest for 
Galten….cirka…….. 

Jeg kan ikke finde ord for den begejstring jeg føler 
lige nu. Høj på livet, høj på sejren. Den der følelse, 
når man slår Brøndby, ikk´å?? I premieren, på den 
udskældte hjemmebane. I en kulisse der virkelig 
er superligaen værdig. Jeg er bare SÅ glad for vi 
er tilbage!!!!

Det er for resten ikke lykkedes at afsætte de 
nævnte landområder endnu.

Viborg Away. Hvor har jeg dog savnet turene med 
så mennesker med på, at man ikke på forhånd kan 
de fleste navne på dem, der dukker op. Ja jeg har 
sgu ikke savnet Weebår som sådan, bare rolig. Vi 
skraver et point med hjem af, og det må vist være 
tilfredsstillende, selvom det er imod den anden 
oprykker. VFF har vi jo aldrig i nyere tid haft en sjov 
statistik imod, så jeg er tilfreds.

Nede 0-2. Hjemmebanekomplekset viser sit grimme 
ansigt også imod Randers. I halvlegen var jeg klar 
til at smutte ud at fiske i det pisøsende regnvejr, 
der var her på egnen. Regnen holdte mig dog 
hjemme. Tv’et var blevet skruet ned og fonen lagt 
laaaaaaaaangt væk. Aabech reducerer. ”Nå, ja, 
Hvad så? ” er min første indskydelse. Derefter får 
RFC en mand smidt ud. Vi har hele vejen vist vilje 
og gejst, som burde belønnes med mere end en 
nederlag. 12 minutter senere løber jeg rundt på 
væggene i stuen med husets kat i hælene. 2-2. Men 
det skulle blive endnu vildere!! 5 minutter før ordi-
nær tid løber ud, scorer Stephan P det, der skulle 
blive sejrsmålet! Så var den nattesøvn ødelagt, 
pulsen tordnede derud af, og jeg kunne ligeså godt 
tage hunden og gå. Bare gå glæden træt. Klokken 
var halv tre, inden jeg tørnede ind. Mit vækkeur 
ringer normalt kl.0520……. 
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Odense på udebane. Uafgjort. Endnu et vigtigt 
point i kampen om overlevelse. Det her point-skra-
ben-sammen kan jeg sgu godt vænne mig til!!!! 
Det er jo en helt igennem godkendt sæsonstart, 
også for en oprykker!!! Det er sandelig nye tider i 
det der nye AGF, som jeg har hørt så meget om. Og 
jeg kan li det!!!!!!

Sæsonens første nederlag. Havde du fortalt mig 
inden sæsonstart, at vi skulle være ubesejrede efter 
fem runder og få det første nederlag i sjette runde, 
så havde jeg gjort nar af dig. Punktum. Nu er vi 
tilbage til den der afsætning af visse landområder. 
Hvis du slår til nu, får du hele Baltikum med i 
prisen……….

Allerede i første kamp mod BIF fik Vatsadze vist, at han også kan score i superligaen
Foto: Jesper Zacho Elgaard
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Sen udligning på saksespark! Nordstrand, hvorfor 
filan er du ikke begyndt at score sådanne mål 
noget før hos os?? Men nogen vil jo selvfølgelig 
sige, at det er veltimet i forhold til at transfermar-
kedet lukker til den første. Vi har jo en vis erfaring 
i at skyde folk af, der laver spektakulære mål, som 
det du sætter ind der.  Jeg sørger lige for at dele 
det der i Calabrien og omegn den næste uges tid. 
Tak for kaffe - du fik lige et stort plus på karma-
kontoen der.

Fed stemning i Parken, da Nordstrand saksesparkede og sikrede AGF det ene point
Fotograf: Anja Lilli Beikes

Transfervinduet er netop smækket i hen over nal-
lerne på os. Jeg sidder her og tænker over, hvordan 
ham turkmeneren skal udtales uden at komme til 
at lyde som en svensk alkoholprøve. Han, synes 
jeg, ser mere end almindelig ”spændende” ud. Det 
kunne godt løse en hel masse defensive kvaler hos 
os, at han valgte AGF. Det håber jeg. Så landende 
vi en angriber, og endnu en Emil. De sidste par 
Emil´er har ikke slået 100 % igennem her så alle 
gode gange en hel masse. Ham her, ham tror vi 
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på, ikk´å??!! Overordnet set er jeg tilfreds med 
den ageren. som sportschef Jens har realiseret. 
Jeg har ikke kendt til reelle rygter i dette vindue, 
og det virker som om der er kommet en helt andet 
styringen af mediernes kildeadgang til sådanne 
informationer. Det kan jeg kun rose AGF´s organisa-
tion for. Det klæder en moderne fodboldvirksomhed 
kun at lade det sive, som man er interesseret i at 
lade sive. Stort som småt. Den kurs, ønsker , man 
holder fast i.

Det signalerer handlekraft og kontrol. Noget vi nu 
kan se, vi til tider har manglet i det gamle AGF.  Det 
giver en bette supporter som mig tro på at kursen 
kan vendes, og vi kan vende tilbage til at være 
toneangivende igen i det danske fodboldlandskab. 
Jeg håber det også sender de rigtige signaler til 
erhvervslivet således, at der kan opnås støtte til 
f.eks. at få stadion lavet om til en rigtig fodbolda-
rena. Den fortjener AGF. Det fortjener Århus.

Den stilling var vi glade for i Smilets By -ikke mindst at kunne sende hestene slukøret hjem til stalden
Fotograf: Anja Lilli Beikes
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Superliga away
Fotograf: Anja Lilli Beikes



Mødet: Den 5. oktober 2013 skulle AGF spille på 
udebane mod Randers. Jeg (Sylvía) tog som sæd-
vanligt med fanbussen til kampen. Inden kampen 
var der barbesøg.  Jeg havde en veninde med den 
dag, som på et tidspunkt fortæller mig, at vi lige 
skal mødes med nogle af hendes venner, der var 
taget med toget. Da vi kommer hen til hendes 
venner, får jeg straks øje på en fyr i baggrunden, 
der ligeså genert præsenterer sig som Anders. 
Turen gik mod stadion og tro mod mit navn ”Den 
islandske vulkan” var al min opmærksomhed ret-
tet mod kampen, så hver gang Anders forsøgte at 
snakke med mig, blev mange af hans ord overdø-
vet med ”Kom så de hviii’” eller lignende opråb. 
Kampen endte desværre uafgjort 2-2, men dagen 
var ikke slut. Bussen kørte mod Århus igenl og 
vi blev enige om, at turen gik til Holdbar, hvor 
vennerne fra toget også ville møde op. På Holdbar 
kom der gang i festen med bl.a. karaoke, og på et 
tidspunkt fortæller min veninde mig, at Anders nu 
har forsøgt at tale med mig hele aftenen, og jeg 
simpelhent bare har ignoreret ham. I mit hoved 
havde jeg slet ikke set, at jeg havde ignoreret 
ham, men mit hoved var også langt væk fra orde 
som ”fyre”, ”dating” og ”kærester”, idet jeg snart 
skulle på en 3 måneder lang rejse til Island for 
at arbejde. 

Jeg blev dog enig med mig selv om, at jeg da lige-
så godt kunne give ham en god aften og hygge 
mig! Derfor fik jeg spurgt ”Synger du karaoke?” 
Svaret var et klart nej! Men jeg giver ikke så nemt 
op og sagde derfor: ”Hvis du får et kys for det, 
synger du så karaoke?”. Aldrig har jeg set en mand 
løbe så hurtigt op til en karaokemaskine. Vi fik 
sunget, og Anders fik sit kys. Meningen var dog 
ikke, at vi skulle være kærester, for i min verden 
fandtes der ikke fyre, der ville vente 3 måneder 
på en pige, som de lige havde mødt. Men jeg blev 
klogere!   
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Sidste år friede Anders så 
til Sylvia, og i år den 15. 
august på en AGF-spilledag 
blev det unge par viet. 
AGF-fans i hviiie trøjer var 
selvfølgelig dukket op til 
begivenheden.

Bryllupsbillederne skulle selvfølgelig tages foran CERES Park, 
hvor AGF samme dag spillede hjemme mod Aab.
Foto: Martin Dalgaard - dalsgaardfoto.smugmug.com



I kampen mod Hestene fra Rendos viste spillerne høj moral og vendte et truende nederlag 
til sejr på 3-2. Det nye AGF er viste, at vi måske er på vej mod nye tider i Smilets By.
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AF AK

Det er ikke mange andre steder i Buenos Aires, gader-
ne har ligget helt øde hen, så manglen på mennesker 
undrer mig, specielt når jeg ved, at der et eller andet 
sted her i området La Paternal, som vi er i, ligger 
Estadio Diego Armando Maradona, som kan huse lige 
lidt flere mennesker end Ceres Park. 

Vi drejer igen, lidt længere fremme kan jeg høre 
vores danske guide Henrik fortælle om historien 
bag rivaliseringen mellem to af de store klubber i 
Argentina..”Riverplate startede også i La Boca områ-
det”..  mere når jeg ikke at høre, for da vi drejer om 
næste hjørne, begynder summen fra snak, skratten 
fra walkie talkies og lyden af sirener fra de nærmeste 
3 politibiler at overdøve enhver form for kommuni-
kation. 
Vi er tæt på nu, stadion er inde på højre side, midt i et 
halvt forfaldent boligkvarter, halvt forretningskvarter 
med familiedrevne snedkermøbler outlets.  Alle, ingen 
undtagelser, af de Argentinere, som vi har mødt, har 

en mening om fodbold, de fleste holder med Boca og 
ikke ”købeklubben” Riverplate. Men ALLE er passione-
rede. Kvinder, mænd, drenge og piger. 

Sidste hjørne bliver passeret og synet der møder os 
står printet i hukommelsen til uendelighed. Et dusin 
politibiler, 25 motorcykler og dertil hørende armerede 
politibetjente. Politibetjente, der alle har skudsikre 
veste på, nogle har knebler og gennemsigtige skjolde, 
andre med ladte maskingevær. Overalt politibetjente, 
som myrer der fletter sig ind i mellem hinanden. 

Mens vi står og venter, badet i blå blink og sære 
blikke fra Argentinerne, for ja, vi passer ikke helt 
ind i det normale gadebillede med vores lyse hår og 
fregnede hud, kommer Riverplates holdbus kørende 
forbi på vej ind til stadion. Bussen fremstår som en 
blændende kontrast til resten af området, den passer 
vist ikke ind her, den er ny og velpoleret og moderne. 

Vi bliver kaldt over til de barrikader af metalhegn, 
der spærrer hele vejen. Nu er det endelig vores tur 
til at komme ind, men inden da skal vi kropsvisiteres, 
yderst grundigt, dog heldigvis af en kvinde, men alt 
bliver konfiskeret, småpenge, professionelt kamera, 
sågar vores lightere. 
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På Estadio Diedo Armando Maradona holder Argen-
tinos Juniors til. Selvom de fleste herhjemme kun 
kender til Boca Juniors og dagens modstandere River-
plate, ærkerivalerne, så er Argentinos Juniors et af 
Argentinas ældste og mest traditionsrige fodboldhold 
med storhedstid i midt 1980’erne. Maradona spillede 
her i sine ungdomsår fra 1976-1981, og det bliver 
man påmindet om i hver en afkrog af stadion. Det er 
specielt deres ungdomsafdeling, der spytter stribevis 
af talenter ud hvert år, som Argentinos er kendt for.

Da vi kommer ind på stadion - ad spillerindgangen 
viser det sig - finder vi hurtigt den rette tribune. Det 
summer, der er mange mennesker til stede i aften, 
dog ingen Riverplate fans, da de ikke må være med 
på udebane i nogle runder. 
Det gør dog inden forskel, 
stadion skal nok blive fyldt 
op af folk i rød-hvide farver, 
Argentinos’ fans svigter ikke, 
og der er absolut udsolgt 
på stadion – til sæsonkort-
holdere udelukkende. Vores 
billetter er kommet i stand 
gennem en, der kender en, 
der kender en, der kender 
en, der er sæsonkortholder og ikke skal bruge sine 
pladser i aften. 

Inden kickoff skal vi forbi klubbens historiske museum. 
Det ligger inde i et lavloftet langt lokale, øverst oppe i 
den ene tribune ende. Intet nyt, intet luksuriøst, men 

sikke en klubhistorie, fra 1904 og frem til nu. Rækken 
af trøjer snor sig gennem hele loftet, kampprogram-
mer, holdfotografier gennem tiden, pokaler, medaljer, 
støvler og pins fortæller alle om klubbens op og ned-

ture. Så flot en samling, har 
AGF altså også, vi skal bare 
have vist vores frem! 

På vej ud til vores pladser, 
kommer vi forbi en pølsebod, 

troede vi. Til stor skuffelse sælges der kun hambur-
gers. Og fadøl, det findes absolut ikke på stadion, du 
kan derimod få: Cola. Jeg må give de andre ret i, at 
lidt af stadionoplevelsen mangler uden fadøl i den 
ene hånd og en Store Klaus i den anden.

Da vi kommer til rette på betonrækken, der udgør 
vores plads under kampen, kan vi se, at stadion sta-
dig kun er halv fyldt. Skulle der ikke være udsolgt? 
Spillerne varmer op på banen, der bliver hyldet en 
tidligere træner i midtercirklen. Tiden flyver på grund 
af de mange nye indtryk, vi tager ind. Fanklubben på 
den anden langside synger, højt! De har klargjort en 
tifo. Jeg ser rundt på tribunerne igen, 5 min til kickoff 
og ALLE pladser er nu fyldte, hver og en. 25.500 men-
nesker samlet. Ikke en Riverplatefan. 

”Politibetjente, der alle har 
skudsikre veste på, nogle har 

knebler og gennemsigtige 
skjolde, andre med ladte 

maskingevær. Overalt politi-
betjente, som myrer der fletter 

sig ind i mellem hinanden”
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Spiller går ud, for at komme 
ind utrolig hurtigt igen. Der 
er hornmusik og tilråb, og 
fanklubbens TIFO bestående 
af bannere og en kæmpe udgave af deres hjemmeba-
netrøje tiltrækker opmærksomheden. 

Kampen i sig selv bølger frem og tilbage, det er virke-
lig højt niveau, og jeg bliver betaget gang på gang af 
det flotte fodarbejde og finter, som hver af spillerne 
fremviser fejlfrit. Målmæn-
dene i begge ender har nok 
at se til dog, og Ojeda finder 
flere feberredninger frem i 
Argentinos ende. 
Riverplate bringer sig foran 
1-0 på en noget heldig bold 
af Cavenaghi.  I anden halv-
leg har Argentinos overtaget 
i spillet. Da dommeren vælger at overse, at en af 
Riverplates spillere klart har hånd på i eget felt, 
bryder helvedet løs på tribunerne, og det er nok 
fra de næste 10 minutter, jeg har lært størstedelen 

af mine spanske bandeord, 
som sidenhed selvfølgelig var 
behjælpelige, når håndvær-
kerene i bygningen ved siden 

af vores blev lidt for morgenkække i deres tilråb til de 
danske blondiner.

I ’58. min fritspilles Rinaldi ved en fræk havelåge 
aflevering og udligner for Argentinos til 1-1. 
Efter et par minutter formår Argentinos endda at 

score igen, men målet bli-
ver underkendt ved offside. 
Fansene – og os – følger os 
snydt. For at gøre ondt værre 
scorer Riverplate til 2-1, som 
også bliver kampens resultat. 

En fantastisk aften er ovre, 
følelsesblusset er slukket 

igen, men inden vi skal hjem, bliver vi inviteret ned 
på grønsværen. Vi får taget holdfoto i målet under 
måltavlen, og på vej ud møder vi igen politibetjen-
tene med knebler og gennemsigtig skjold. 

”Der er hornmusik og tilråb, og 
fanklubbens TIFO bestående af 

bannere og en kæmpe udgave af 
deres hjemmebanetrøje til-
trækker opmærksomheden”

”Stadion skal nok blive fyldt op 
af folk i rød-hvide farver, Argen-
tinos’ fans svigter ikke, og der er 
absolut udsolgt på stadion – til 
sæsonkortholdere udelukkende”

Forfatteren er ansat på 3. 
år ved AGF. Har været AGF-
fan i 27 år. Under studietur 
på +1mdr i Argentina sås 
kampen Argentinos Juniors 
vs. Riverplate d. 12 april 
2015 (1-2) (forhåbentlig) 
næste fodboldoplevelse: 
Shanghai Shenhua
(Kina’s Super League)



Kampene mod Aab bød desværre på sæsonens første nederlag, men vi så igen et hold 
med god moral, og faktisk spillede AGF også noget af det bedste spil, vi har set længe. 

Vi fans kan godt lide det nye AGF og de nye tider.
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Lyden af Århus...
Hadsten

Silkeborg

Århus

Skanderborg

107.9

106.5

92.2

94.6



Et saksespark af Nordstrand i Parken og en udligning til 2-2, der føltes som en sejr. 
Vi fans sang og dansede på stolene efter kampen, 

så mon ikke vi er på vej mod nye tider i AGF?
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Jeg er 39 år og arbejder til dagligt som kok. I min 
fritid prøver jeg at nå det hele omkring familie, 
venner, AGF, renovering af hus samt interesser 
som ikke har noget med fodbold at gøre.

Jeg begyndte først 
at se AGF på Aar-
hus stadion i foråret 
1991, mere præcist 
den 16 marts, den 
først kamp i super-
ligaen, AGF tabt 2-1 
til BIF, vandt en Ok 
benzin paraply på 
kampprogrammet. I 

samme sæson vandt AGF bronze, og jeg har fulgt 
AGF lige siden. Dengang anede jeg intet om, at 
det skulle ende med små 20 års frivilligt arbejde i 
fanklubben indtil videre. Jeg er glad for, at have 
mødt så utrolig mange mennesker på forskellige 
stadier i deres liv både på godt og ondt. Disse 
mennesker har stadig haft overskud til at komme 
på stadion både ude og hjemme, deltage i arran-
gementer m.m. Om det skyldes at man flygter fra 
hverdagens trivialiteter, eller om man søger fæl-
lesskabet eller oplevelsen af at bliver accepteret 
af andre, for den man er, er for mig ligegyldigt. 
jeg vil komme med den påstand, der er plads til 
alle i AGF, hvis man ønsker det.

Jeg er 59 år og uddannet lærer. Har undervist i 
folkeskolen i 9 år. Derefter selvstændig skohandler 
i 17 år. Arbejder nu som pædagog for voksne med 

ADHD. Far til to 
"børn" på 33 og 26 
år. Farfar til Sander 
på 1 år, der natur-
ligvis er medlem af 
fanklubben. 
Jeg har fulgt AGF 
trofast siden sidst i 
70'erne til hjemme-

kampene. De seneste ti år har jeg været involveret 
i supportermiljøet  bl.a. som central figur i Gale-
husetAGF, arrangør af talrige busture til udekampe 
og som talsmand for kampagnen "Jeg er AGF-fan 
og imod racisme".

Jeg er 29 år og arbejder som strategisk analytiker hos 
Østjyllands Politi, uddannet cand.scient.pol (kandidat 
i statskundskab i 2012). Bor i Hasselager sammen 

med min kæreste Tina 
og min datter Cecilie 
på 2 år. Mine interes-
ser ud over fodbold er 
kriminologi, politik, 
kultur, rejser, familie 
og venner.
Har været fan af AGF 
siden 1995. Første 
kamp var vist AGF-

AAB, som endte med en AGF sejr. Har været 
medlem af fanklubben siden 1999 og siddet i 
bestyrelsen siden august 2013. Har bl.a. ansvar 
for fanklubbens kommunikationsstrategi og er 
bestyrelsens kontakt til medieudvalget. Det er 
desuden mig der har æren af at interviewe kam-
pens spiller i fanområdet efter kampene.  
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Jeg er 43 år og arbejder til dagligt som kok. Ud 
over fodbold interesserer jeg mig for basketball og 

er involveret i Bak-
ken Bears Support. 

Selvom jeg er 
nyvalgt til besty-
relsen, så har jeg 
tidligere siddet i 
fanklubbens besty-
relse. Første periode 
startede i 2007. Er 

blandt andet aktiv i stadionudvalget og andre 
steder i fanklubben alt efter behov. Er koordina-
tor for Danske Fodbold Fanklubber sammen med 
et par andre stykker ved landsholds kampe og 
deltager aktivt omkring landsholdets tifo arbejde.

Jeg er 24 år og er født og opvokset i Århus. 
Til dagligt studerer jeg til socialrådgiver og har 

et fritidsarbejde på 
Havnens Perle.  Det 
meste af fritiden 
bruges på familie, 
venner og AGF. Des-
uden er jeg hjæl-
per i en lektiecafe i 
Bispehaven.

 Jeg er kommet på 
stadion i de sidste 8 år, og været en del af fan-
klubben i de sidste 6 år. Jeg plejer at være fast 
inventar oppe i Speakers Corner og på udebane-
turene sammen med de andre super seje piger i 
Awesome Os. 

Jeg er 51 år og arbejder til dagligt som speditør. 
Fritiden bruges på familie, venner, fodbold og lidt 
lystfiskeri. 

Jeg har fulgt AGF 
fra omkring 1990 og 
har gennem flere år 
været aktiv i sup-
portermiljøet bl.a. 
som bestyrelsesmed-
lem i fanklubben og 
i Danske Fodbold 
Fanklubber. Sidder 

pt. som bestyrelsesmedlem i Fan Trust Aarhus, og 
i fanklubben har jeg de seneste år primært været 
aktiv i medieudvalget.

Jeg er 42 år. Min fritid – som jeg har nok af, da 
jeg er førtidspensionist – går med at spille golf og 
være gruppefører i hjemmeværnet.

 
Har en stor interes-
se for AGF, men har 
først meldt mig på 
banen i året 2014. 
Glæder mig meget 
til at give en hånd 
med i fanklubben. 
Jeg har et stort gå 
på mod og, når jeg 

får en opgave, gør jeg alt for at få den løst hurtigt 
og effektivt. Mit ”mellemnavn” har jeg fået, mens 
jeg arbejdede i Spanien.
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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



46

HUSK 
Du får 10% rabat på varekøb hos AGF 

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

nedsatte 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. 

Børnens Kontor på Strøget ved Salling
Du får 10 % rabat hos byens bedste pølsevogn 

BØRNENS KONTOR på strøget ved Salling, 
mod fremvisning af gyldig medlemskort

Pierce Artist
Du får 15% rabat hos PIERCE ARTIST frederiksgade 34, 
8000 Aarhus C, på alle piercinger og piercingsmykker

mod forevisning af gyldigt medlemskort
(Kan ikke kombineres med andre tilbud)

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

 

MOD FREMVISNING AF GYLDIGT FANKLUB 
MEDLEMSKORT 

10 % RABAT PÅ NØGLER 
10 % PÅ AL SKO REPARATION. 

Vesterbrogade 23, 8000 Aarhus C 
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BESTYRELSE:
Formand:   Jan Jensen  jan.jensen@agf-fanclub.dk
Næstformand:   Lars Guldbrandsen  lars.guldbrandsen@agf-fanclub.dk
Bestyrelsesmedlemmer: Laura Dam  laura.dam@agf-fanclub.dk
Carsten Grubach  carsten.grubach@agf-fanclub.dk
Vibeke Kilian  vibeke.kilian@agf-fanclub.dk
Suppleanter:  Henrik Andersen henrik.andersen@agf-fanclub.dk
  Dennis Vogelius dennis.vogelius@agf-fanclub.dk
Pressansvarlig  Lisa Kildsgaard  lisa.kildsgaard@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   
Stadion udvalg:    Allan.Nymark stadionudvalg@agf-fanclub.dk
Turudvalg:   Poul Christensen  turudvalg@agf-fanclub.dk 
Tifo:   Henrik Andersen  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: bestyrelse@agf-fanclub.dk

FÆSTNINGEN NR. 3 2015:

Redaktion:  Anja Lilli Beikes bladudvalg@agf-fanclub.dk
  Tom Bak Hansen
  Henrik Andersen
  Lars Guldbrandsen
Layout:  Casper Riis casper@lasertryk.dk
Fotos:  Jesper Zacho, Gunnar Nielsen, Richard Skovby m. fl.
Forside foto  En scoring mod BIF fejres med maner, fotograf: Jesper Zacho Elgaard
  
Oplag:  500 stk.(Fra juni 2011 udsendes bladet som PDF hvis dette ønskes)
Deadline næste nummer: søndag den 23. november 2015. Forventet udgivelse: mellem jul og nytår.

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 Postcenter på Telefon 87 468 300. Manglende levering kan også der også reklamere

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



Deadline næste nummer: søndag den 23. november 2015. Forventet udgivelse: mellem jul og nytår.

AGF Fanclub Aarhus
Stadion Allé 70
8000 Århus C

B

Kalender efterår 2015

27-09-2015 18:00  FC Nordsjælland vs AGF
04-10-2015 20:45  FC Midtjylland vs AGF
18-10-2015 Ikke angivet AGF vs FC Nordsjælland
25-10-2015 Ikke angivet Hobro IK vs AGF 
01-11-2015 Ikke angivet AGF vs SønderjyskE 
08-11-2015 Ikke angivet Randers FC vs AGF
22-11-2015 Ikke angivet AGF vs Brøndby IF 
29-11-2015 Ikke angivet Viborg FF vs AGF 
06-12-2015 Ikke angivet AGF vs FC Midtjylland


