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Et par ord fra redaktøren
Året og efterårssæsonen lakker mod enden. Det startede så godt, men så gik det desværre, som 
det plejer, ned ad bakke for vores hold. Den 6. plads virker pt langt væk, måske vi bare skal 
satse på pokalen igen?

I årets sidste udgave af Fæstningen følger vi op på årets generalforsamling, vi skal også sige 
god dag til et nyt udvalg i fanklubben, børn- og ungeudvalget, som allerede har haft deres 
første aktivitet: en maledag. 

I dette nummer har vi et personligt kritisk indlæg om DBU’s holdning til pyroteknik, i den 
forbindelse har vi i arkiverne med stadionanekdoter også fundet en historie, hvor pyroteknik 
spiller en rolle. Hvorvidt man er for eller i mod, så har romerlys i hvert fald været at finde på 
de danske stadions i rigtigt mange år.

Derudover byder bladet på en artikel om AGF’s første storsejr i Superligaen i 15 år, en kamp 
mange af os ikke lige vil glemme, selv havde jeg lidt af en sjov oplevelse den aften, da jeg 
gik hjem fra stadion: en gut ude foran et af de utallige pizzaria'er i Viby så min AGF-hue og 
-tørklæde og spurgte: "Blev det så 2-2?" Mit svar var "Nej, 6-2" og så kom der to gange "hvad" 
og 2 gange "6-2" fra mig ... Og slutteligt tilføjede jeg storsmilende "til AGF" – jo det var en 
dejlig aften!

Husk at du også kan læse om vores kommende arrangement i vinterpausen den årlige tilbage-
vendende begivenhed Fair Fan kvalifikationen eller det uofficielle Aarhus-mesterskab for fans i 
indendørsfodbold, som det også bliver kaldt.

Forsøg at nyde julepausen, drøm om pokalen samt bedre AGF-fodbold i foråret og læs så årets 
sidste udgave af Fæstningen,

Glædelig jul og godt nytår ønskes du af Medieudvalget 

God læselyst,
Anja Lilli Beikes, redaktør
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Bestyrelsen har ordet

Vi er nået til denne tid på året, hvor vi som regel 
reflekterer over, hvordan år 2016 er gået. Året 
vil uden tvivl i AGF’s historie blive husket for, 
at det var 20 år siden sidst vi var i en pokalfi-
nale. Specielt stemningen 
var enestående og hermed 
skal der fra AGF Fanclub 
Aarhus lyde en stor tak til 
alle sponsorere for deres 
økonomiske bidrag, som 
gjorde at tifoen var mulig. 
Det var fantastisk at ople-
ve, hvordan Aarhus kunne 
stå sammen om sådan en stor begivenhed og en 
fornøjelse at se spillernes præstation på banen, 
selvom det desværre ikke 
var nok til at genvinde 
pokalen for 10.gang. Der-
udover er der også mange 
fans, der vil se tilbage 
på semifinalekampene mod 
AaB som noget helt spe-
cielt, hvor alle fik øjnene 
op for, hvor stor passionen 
er for byens hold i Aarhus.

I august holdt fanklubben den årlige generalfor-
samling. Det betød goddag til to nye medlemmer 
David Thorbjørn Møballe Knudsen (bestyrelses-

medlem) og Allan Bitze Bjørnsholm (suppleant). 
På følgende bestyrelsesmøde blev Laura Dam Han-
sen konstitueret som ny næstformand i stedet for 
Lars Guldbrandsen, der ikke genopstillede. Herfra 

skal der lyde en stor tak til 
Lars Guldbrandsen for ind-
satsen i bestyrelsen. 

Efterårssæsonen har indtil 
videre budt på op – og 
nedture. Det startede ellers 
så godt med to sejre i 
de første to kampe, men 

desværre har resultaterne været lidt for ustabile 
til, at vi for alvor ligger lunt i svinget i forhold 

til målsætningen om en 
top 6 placering. På tribu-
nen er der også sket flere 
ting – blandt andet med 
etablering af ståpladser 
i Speakers Corner og et 
spændende forsøg med pla-
cering af de stemningsska-
bende fans på B-tribunen 

i kampen mod FC Nordsjælland i september. Det 
bliver spændende at se til foråret, hvilken indvirk-
ning slutspilskampene får på antallet af tilskuere. 
De syv forskellige spilletidspunkter fra fredag-
mandag har desværre dog uden tvivl haft negativ 

"På tribunen er der også sket 
flere ting – blandt andet med 

etablering af ståpladser i  
Speakers Corner"

"Det var fantastisk at opleve, 
hvordan Aarhus kunne stå 

sammen om sådan en 
stor begivenhed"
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Bestyrelsen har ordet

indvirkning på tilskuertallet. Vi vil dog opfordre 
til, at folk kommer på stadion for at støtte holdet 
så meget som muligt, da det for det første gør det 
til en bedre oplevelse for alle. For det andet vil 
flere tilskuere sandsynligvis øge chancen for flere 
sejre til AGF, hvilket kan være med til at realisere 
drømmen om at få klubben tilbage i toppen af 
dansk fodbold. 

En del af forklaringen på 
ustabiliteten skal muligvis 
findes i, at der har været 
rigtig stor udskiftning i 
spillertruppen i løbet af 
sommeren. Blandt andet 
spillere som Kasper Junker, 
Jesper Juelsgård og Chris 
Ikonomidis ser dog ud til at blive rigtig spæn-
dende at følge i den hvide trøje fremadrettet. 
Et par nye spillere vil der dog nok komme til i 
løbet af vinterens transfervindue, så det bliver 
helt sikkert interessant at følge. Derudover har 
flere spillere - herunder Niklas Backman, Danny 
Olsen, Alexander Juel Andersen, Elmar Bjarnason 
og Stephan Petersen udløb til sommer, så selvom 
seneste transfervindue bød på mange spændende 
nyheder, så bliver det heller ikke kedeligt at følge 
AGF i 2017. Desværre måtte vi midten af novem-
ber sige farvel til Anthony J. Soares, der har valgt 
at stoppe karrieren, som følge af en hovedskade. 

Det lykkedes dog Soares på trods af kun seks 
kampe i trøjen at lave et rigtig flot og vigtigt 
mål mod Esbjerg i august måned. Vi takker ham 
mange gange for indsatsen og ønsker ham held og 
lykke fremover. 

Vi skal desuden gøre opmærksom på, at 2017 star-
ter tidligt med et spændende arrangement lørdag 

d. 21. januar, hvor kva-
lifikationsstævnet til Fair 
Fans Cup afvikles i Ceres 
Arena. I 2014 og 2015 
vandt vi Fair Fans Cuppen 
med FC Turtle, så efter et 
års pause skal trofæet igen 
tilbage til Aarhus. 

Til sidst vil vi gerne benytte lejligheden til at 
ønske jer alle og fanklubbens samarbejdspartnere 
en rigtig glædelig jul og et godt nytår! Vi glæder 
os til mange spændende oplevelser indenfor og 
udenfor grønsværen i 2017. 

"I 2014 og 2015 vandt vi Fair 
Fans Cuppen med FC Turtle, så 
efter et års pause skal trofæet 

igen tilbage til Aarhus." 
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Det uofficiel Aarhus mesterskab 2017 for AGF fans

Lørdag den 21. januar 2017 
i CERES Arena fra kl. 10 
starter stævnet, vi forven-
ter at være færdig omkring 
kl. 18, det afhænger selv-
følgelig af mange ting, 
da vi ikke er helt færdige 
med planlægning af dagen 
endnu. Det kan være at 
dagen bliver krydret med 
andre tiltag end bare fod-
bold og socialt hygge imel-
lem fans, en månedens 
tid før superligaen starter 
igen.

Som altid forventer vi fairplay på og udenfor 
banen, der kan max tilmeldes 20 hold a max 7 
spillere, pris pr. hold 150 kr. Al tilmelding og 
betaling forgår via fanklubbens hjemmeside www-
agf-fanclub.dk under ARRANGEMENTER / MEDLEM-
SPORTAL, holdnavnet skrives i bemærkningsfeltet.

AGF Fanclub Aarhus må sende 2 hold af sted til 
finalestævnet, som altid er det kun hold, hvor alle 
er medlemmer af fanklubben, der kan gå videre. 
Der er altså to turneringer i turneringen, hvem 
der d er bedste samt, hvilket to fanklubhold, som 
bliver bedst placeret.  Selve Fair Fans Cup 2017 
bliver afholdt den 11. februar 2017 i Herning.

Selve finalestævnet bliver som skrevet afholdt i 
Herning, udover selve fodboldturneringen vil der 
være fest om aften, hvor deltagere ved stævnet 
og tilskuere, der er medlemmer af fanklubben 

6
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Det uofficiel Aarhus mesterskab 2017 for AGF fans

er velkomne til at deltage, det koster 200 kr. pr 
person for at deltage. Ligesom ved hold tilmelding 
til stævnet i Aarhus foregår tilmelding og betaling 
via www.agf-fanclub.dk under ARRANGEMENTER / 
MEDLEMSPORTAL, der er sidste tilmelding den 13. 
januar, vi har dog forespurgt, om vi kan vente lidt 
med tilmelding til festen, da vores stævne først 
er den 21. januar, men hold dig opdateret under 
tilmelding til festen i Herning.

Vi anbefaler festdeltagere at book overnatning 
hos danhostelherning.dk, der giver 10 % rabat 

til deltagerne ved Fair Fans Cup 2017, så husk at 
oplyse det ved din booking.
Spørgsmål vedr. stævnet i Aarhus eller stævnet 
i Herning bedes I stille pr. mail til jan.jensen@
agf-fanclub.dk

Vi håber, at se rigtige mange af jer den hyggelig 
lørdag i vinterpausen både på og uden for banen 
i CERES Arena

7
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QR- koder med Glen Riddersholm

8

Billeder fra sidste års Fair Fan kval Cup, hvor dagens 

bedste spiller vandt et kamera fra Olympus
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Glen sagde efter mesterskabet i FCM sin stilling op og holdt så et halvt 
års pause. I december sidste år blev han så præsenteret som ny træner i 
AGF, vores klub med stolte traditioner og ekstrem mange trænere de sid-
ste 15 år.  I nedenstående kode kan du finde en video med et interview 

med Glen om den første tid i klubben.

QR- koder med Glen Riddersholm

9

Billeder fra sidste års Fair Fan kval Cup, hvor dagens 

bedste spiller vandt et kamera fra Olympus
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Er ikke bare en sang, som 
vi ofte synger på sta-
dion, men også en bog af 
journalisten Jesper Har-
borg. Bogen udkom den 1. 
november, og den handler 
om AGF fra 2014 og frem 
til forårets pokalfinale.

Af Anja Lilli Beikes

Forfatteren Jesper Harborgbag den nye AGF-
bog har faktisk brugt alternative metoder til at 
promovere sin bog, siden august har det været 
muligt at læse om bogens indhold på facebook-
siden: I troed’ vi var døde og borte. Her har han 
i månederne op til udgivelsen blandt vist uddrag 
af bogen, som er bygget kronologisk op og fyldt 
med diverse interviews – ikke kun personer ansat 
i AGF, men også klubbens fans. Efter bogens 
udgivelse har facebooksiden også flittigt været 

I troed’ vi var 
døde og borte

i brug. Blandt andet 
har forfatteren Jesper 
Harborg været en tur 
på bogforum i Bella 
Centeret for at promovere bogen.

I forbindelse med udgivelsen den 1. november 
blev der inden den efterfølgende hjemmekamp 
afholdt en reception ude ved Ceres Park. Her 
kunne interesserede ikke bare møde bogens 
forfatter Jesper Harborg, men også nogle af de 
interviewede personer i bogen, og Henrik Hvil-
lum, kommentator på Eurosport, interviewede 
forfatteren.

Forfatteren selv kommer oprindeligt fra Grenaa og 
har holdt med AGF i 30 år, selvom han i dag ikke 
bor i det østjyske, men i Middelfart.

Bogen kan blandt andet købes i AGF fanshop, men 
selvfølgelig også i diverse boghandlere. Måske det 
var en oplagt gaveide til den AGF-fan, der ellers 
har alt…

10
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Maledag for de 
unge fans
Til hjemmekampen mod 
Esbjerg havde de unge 
fans i fanklubben lavet 
nye bannere, fordi fan-
klubben i efterårsferien 
havde arrangeret maledag 
for både medlemmer og 
ikke medlemmer.

Af Anja Lilli Beikes

Arrangementet fandt sted fredag d. 21 oktober på 
Risskov Gymnasium, hvor voksne fra fanklubben 
hjalp cirka tyve børn med at få malet bannere og 
flag. Aros kiggede skam også forbi.

”Vi snakkede til generalforsamlingen om, at vi 
gerne vil have endnu flere flag og bannere til vores 
hjemmekampe. Derfor kom malerdagen i efterårsfe-
rien i stand. Jeg kendte nogle, som gerne vil hjæl-
pe, og hurtigt fik vi samlet nok folk”, fortæller Line 

fra AGF Fanclub Aarhus, som til dagligt arbejder 
på Skæring Skole, Line har også været med til at 
stifte det nye børn- og ungeudvalg i fanklubben.

”Det var en super sjov dag, og så er det jo mega-
fedt at se dem på stadion”, siger Magne fra 5.X på 
Skæring Skole.

Succesen skulle gerne blive fulgt op med andre 
arrangementer til foråret, og skulle du have ideer 
til arrangmenter, er du velkommen til at sende 
dem til fanklubben på fans@agf-fanclub.dk. Det 
samme gælder, hvis du skulle have lyst til at være 
med i det nye udvalg.

Citaterne er lånt fra AGFs artiklen om maledagen, 
som du kan finde på deres hjemmeside:

http://www.agf.dk/klubben/nyhedsarkiv/2016/
november/unge-agf-fans-gav-debut-til-nye-flotte-
bannere/

12
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I min optik kan der ikke 
være nogen tvivl. Det er 
torskedumt – for ikke at 
sige dobbeltmoralsk og 
hyklerisk - at udstede 
bøder for en ”forseelse”, 
som man selv har begået. 

Af Henrik Andersen

23. september 2016 fik Viborg FF en bøde på 
10.000 kroner af DBU for et Facebook-opslag 
med teksten ”Sådan så det ud, da spillerne løb 
på banen til derbyopgøret i går. Tak til alle 
grønne fans, der var med til at skabe en flot 
kulisse om kampen”. Til dette opslag var ved-
hæftet en video fra tribunen, der viser masser 
af flag og afbrænding af pyroteknik fra kampen 
mod Midtjylland.
Måske ikke det smarteste at gøre af en klub, 
som jo skal håndhæve stadionregler om bl.a. 

ÅRETS NYTÅRSTORSK 

pyroteknik, men i stedet for en påtale valgte 
DBU altså at udstede en bøde. 

En mere end underlig handling når der findes 
bevis for, at DBU har gjort noget lignende 
i indeværende år. Således viste DBU på sin 
Facebook-side en video fra pokaloverrækkel-
sen i Parken efter pokalfinalen, hvori der 
panoreres med kameraet fra podiet og over til 
FCK-fansene. Her står kameraet stille, mens der 
afbrændes romerlys. 

Forskellen er – ifølge DBU - at Viborg FF roser 
fansene for opbakningen og herunder bl.a. for 
afbrændingen af romerlys. Men hvis man viser 
en video og direkte filmer pyroteknik, så er det 
altså ikke en slags anerkendelse. Tror bare jeg 
vælger igen at sige tillykke til DBU med årets 
Nytårstorsk. 

Måske det i virkeligheden er på tide at se på, 
om ikke udviklingen og tidens tand er rendt fra 
DBU. Billederne fra Viborg er yderst stemnings-

14
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fyldte, og det samme var AGF-fans afbrænding 
af lys i Parken også ved 
årets pokalfinale. Sam-
fundstrenden tyder da 
også på, at der er mange 
der ikke ser romerlys som 
noget farligt og forbudt. 

Pyroteknik bruges flittigt som blikfang og mar-
kedsføring i bl.a. musikvideoer, som f.eks. Nik 
& Jays ”Udødelige” og ved koncerter, hvor bl.a. 
LOC har afbrændt romerlys. Atlantic Campaigns 
har et stort banner på havnen i San Seba-
stian på øen La Gomera, der viser en roer der 
brænder pyroteknik af, 
og på deres hjemmeside 
er der også billeder med 
afbrænding. Den måske 
mest kendte i Danmark er 
Steff Houlberg, som flit-
tigt anvender romerlys i 
deres reklamer, som vises 
på TV i forbindelse med 
fodboldkampene fra Superligaen. Det er måske 
et modefænomen som blikfang, men udvik-
lingen peger i retning af, at mange ikke ser 
pyroteknik som noget forbudt og farligt. De ses 
derimod som noget stemningsskabende. 

Min pointe med dette er, at tiden er rendt fra 
forbuddet mod brug af pyroteknik. Et moderne 

samfund er under konstant forandring, og i 
dag er der en stadig stør-
re gruppe, der ikke ser 
på romerlys som farlige. 
De ser dem i reklamer, i 
musikvideoer, til koncer-
ter, til cykelløb og mange 
andre steder. 

En fortsat mangel på dialog omkring legalise-
ring af pyroteknik beviser blot, at DBU stadig 
er en organisation der ikke er under forandring. 
En organisation, der lever sit eget liv og som 
ikke følger med udviklingen. Når DBU argu-

menterer for et fortsat 
forbud, henviser de til 
UEFAs regler, der siger, 
at pyroteknik er forbudt, 
men sagen er, at det står 
de nationale fodboldfor-
bund frit for at lave egne 
regler for de nationale 
turneringer. 

Måske kan en legalisering af pyroteknik lige-
frem få flere på stadion. Det kan i hvert fald 
skabe lidt mere visuel stemning til en tilsku-
ertrængt Superliga, som har solgt sin sjæl til 
TV-selskaberne og deres gøren og laden. Men 
det er vist en helt anden diskussion. 

Endnu engang tillykke med torsken. 

”Måske det i virkeligheden er 
på tide at se på, om ikke 

udviklingen og tidens tand er 
rendt fra DBU”

”En fortsat mangel på dialog 
omkring legalisering af pyrotek-
nik beviser blot, at DBU stadig 
er en organisation der ikke er 

under forandring”
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Man kan diskutere for og i mod pyro, men de er blevet en del af en stemningen på tribunerne, men har 

DBU tænkt sig at ændre på deres regelsæt? Fotograf: Anja Lilli Beikes
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Disse QR-koder kan du bruge til at se 
diverse links med pyro:
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Indslag fra TV Midtvest om Viborg bøden 

 

 

 

Disse QR-koder kan du bruge til at se diverse links med pyro: 
 

Steff Houlbjerg 

 

 

LOC 

 

Nik & Jay 

 

Steff Houlbjerg

Indslag fra TV Midtvest om Viborg bøden

Nik & Jay
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Esben Mols Kabell Anders Grønborg
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Stadionanekdote

Ronny fra AB
- af Morten Schøler

Her en historie, der godt nok ikke er fra Stadio Communale, men derimod fra en legendarisk udebanetur 
til Gladsaxe Stadion for nogle år tilbage. Det hele startede vel med, at samtlige GF fans blev kropsvisiteret 

ved indgangen (som det jo er kutyme). Ingen problemer alle kom ind. 
GF kommer (såvidt jeg lige husker) bagud, men kommer rent faktisk foran 2-1, 

og lige pludselig er der tændt op for 4 romerlys i blandt fansene.

Stemningen er dog lige et hak for meget for kontrollørerne, især en gut ved navn Ronny. Han styrter i 
hvert fald op blandt fansene, og da alle romerlysene er kastet på jorden, kan han ikke lige finde ud af, 

hvem der stod bag. I stedet begynder han at kropsvisitere folk på må og få. Den stakkels mand kan ikke 
finde nogle romerlys på os, så han bliver desperat.

En 13-14 årig dreng har sin skoletaske med ind, og da Ronny kigger i den, finder han to Big50 Cola, 
som han naturligvis konfiskerer på stedet. Flasker er jo ulovlige på Stadion. Fansene begynder derefter 
at synge: “Ronny er på Cola” resten af kampen. Da kampen slutter (3-3), tænder fansene op for de 5-6 

romerlys, som Ronny havde overset. De næste par gange, vi var på Gladsaxe Stadion, var Ronny desværre 
blevet placeret i pølseboden på den modsatte side af Stadion :-D Det handler om  

PASSION og VILJE!
Olympus fanger øjeblikket
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Det handler om  
PASSION og VILJE!
Olympus fanger øjeblikket
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Billeder fra efterårets kampe
Fotografer: Jesper Zacho Elgaard og Anja Lilli Beikes
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Glen er træner, så han har vel forstand på at sætte et managerhold. Han 
er i hvert fald ikke bleg for at kommentere på det hold, som DC og DAP 

har sat for sæsonen 2016-2017.

Vi fans har nok alle haft vores forventninger til den sæson, de flest har 
håbet på top 6, i skrivende stund er vi langt fra 6. pladsen, men hvad 

sagde Glen egentligt i optakten til denne sæson? Det kan du se i neden-
stående link.

QR- koder med Glen Riddersholm

22
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Spelmann-jubel i kampen mod Esbjerg, fotograf: Troels Kjær, Olympus
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Tifoso Toms Dagbog
Af Tom Bak Hansen

17/7 2016

Så er vi sgu i gang!!!! Sejr over sidste års over-
raskelse, Søn Af Jytte. Søn Af Jytte er vist træt 
efter en gang interrail hen over sommeren, og 
det var vi da pissegode til at håndtere i dag. 
Lækkert!

22/7 2016

Det der med at slå Viborg KAN man simpelthen 
ikke rigtigt blive træt af. Vi har før i tiden tabt 
til dem bare ved at møde op på banen og tjatte 
lidt rundt med bolden under en opvarmningen. 
Der har førhen ikke skulle 
så meget til, før vi smed 
point mod dem. Endnu 
en dejlig sejr at starte 
sæsonen på.

31/7 2016

Så blev det hverdag igen, og et nederlag til 
stærke Randers var dagens resultat. Randers ser 
stadig utroligt stærke ud inden for stregerne, 
alt imens jeg hører om underlig uro omkring 
håndteringen af deres ansattes forhold. Der 
er jo tydeligvis ballade med Mussango, og der 
skulle være noget med Amini og hans agent 
under opsejling. De må da snart få styr på deres 
biks deroppe……

8/8 2016
2-2 i en kamp, hvor vi er i overtal i en halvleg. 

Mod et hold der ikke har set for godt ud endnu. 
Det er altså ikke godt nok, hvis vi skal kigge 
opad i tabellen. Sådan en som den her skal give 
tre point. Om det er indstillingen, taktikken 
eller vi bare ikke er bedre, har jeg svært ved 
at sætte ord på lige nu - lige nu er jeg bare 
voldsomt skuffet over, at vi ikke får vundet den 
kamp her!!!!

12/8 2016

0-0 mod en oprykker. Jeg er sgu ikke så tilfreds 
med det her efter kampen. Vi skal kunne score, 
og det er vildt tydeligt, at vi mangler Duncan 
til det. Vi har ganske enkelt ikke en plan uden 

Dunken på toppen, der 
virker godt nok. Det må 
der altså gøres noget ved. 
En anden ting, som jeg 
personligt mener, at vi 
skal gøre noget ved, er, 

at vi får alt for mange gule kort. I 5 kampe har 

”Det der med at slå Viborg  
KAN man simpelthen ikke rigtigt 

blive træt af”

En dejlig og lidt overraskende sejr i Haderslev over 

sølvmedalje-vinderne, fotograf: Anja Lilli Beikes
27
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vi nu fået 14 gule kort!!! Ja 14. Det er alt for 
mange. Vi er åbenbart ikke teknisk gode nok til 
at holde os fra kortspillet, og det kommer til at 
give os problemer senere. Om end ikke andet så 
fordi vi udvikler et ry for at spille til over stre-
gen. Det bør vi kun gøre, når det er nødvendigt 
og ikke i hver kamp.

22/8 2016

0-7. På hjemmebane. Mod Brøndby. Folk gik 
hjem. Forlod stadion. En sort, sort dag for os 
tilhængere. Vi er på skideren. Fuldstændig kørt 
ud på røv og albuer på vores eget græs. Til grin. 
Holdet giver op efter udvisningen, og det er 
utilgiveligt. Det bliver vi straffet for; på banen 
og derefter i pressen og i lang tid bagefter på 
de sociale medier. 
Jeg kan personligt også finde massevis negativt 
at sige – men er nået frem til, at det nok er 
bedst at lade være………
Lård!

28/8 2016

Ålleren ude. Gaden. Fest og stemning. Men vi 
tabte desværre. Indsatsen var okay, men vi er for 
nemme at spille tynde defensivt. Træls.

12/9 2016

Undskyld med en fadøl. Ja det er sådan set godt 
nok, men det bedste ved det var sgu da de tre 
point over Nordsjælland. (Som altså havde fans 
med, de sad blot ikke i udebaneafsnittet, men 
på langsiden).
Samtidig er transfervinduet lukket og slukket, og 
vi har fået sendt nogle videre, der havde brug for 
det – ingen nævnt; ingen glemt – held og lykke 
til dem. Men vi har jo så også fået tilgang af 
blandt andet Jesper Juelsgård, Christopher Iko-
nomides og Bjørn Daniel Sverrisson. Aftalen med 
en ung spændende prøvespiller faldt også i hak 
til sidst, Mustapha Bundu som skulle være ret så 
interessant, hvis han kan fortsætte sin udvikling 
fra det engelske her, hører jeg. Amini er jo også 
stemplet ind i grad, der lover godt for hans ind-

28

Så slå vi også lige Viborg – et hold vi ikke altid har haft nemt ved at møde, 

fotograf: Anja Lilli Beikes
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sats, og jeg har sikkert glemt nogle. Uanset hvad 
så er alle hermed budt velkomne til AGF, Århus 
og hvad dertil hører af finurligheder….

17/9 2016

Silkeborg – AGF 1-0.
Jeg tror sgu vi reddede Peter Sørensens røv 
med det nederlag. Vi er tilbage som stimeven-
dere……..

21/9 2016

Uafgjort mod FCM er vel godkendt sådan set. Et 
hold som helt sikkert er bedre funderet, end vi er 
for tiden, og som vel skal regnes med i den sjove 
ende af tabellen. Noget vi stadig higer efter i 
Århus. Men ting tager sgu tid. Lang tid……

24/9 2016

FCK i Parken kan vi omvendt ikke forvente andet 
end at få klø ud af, og jeg er tilfreds med, at 
vi holder dem væk fra scoringer til så sent i 

kampen, ellers kunne vi snildt have fået en ny 
snitter. Godkendt indsats, skidt resultat.

1/10 2016

Odense ude og Odense i krise. En stor del AGFere 
på de sociale medier havde kaldt den her: Vi 
sætter OB i gang. Og ja, det gjorde vi så. Havde 
bolden vildt meget, slog tonsvis af indlæg og 
tabte kampen 2-1. Fin indsats i store perioder, 
men vi er bare ikke farlige foran mål, og vi er for 
ringe til at dække ordentligt op. Nu er der lands-
kampspause, og vi skal hjem på Fredensvang for 
at afstemme forsvar og træne afslutninger inden 
for rammen. TAK!!!!!

14/10 2016

Horsens, 1-1. Et væld af chancer, en god ind-
stilling og alt det her hejs der. (Den samme 
gamle sang, som egentlig betyder vi kunne have 
vundet)…. 
AAARRGGHH!!!!!!

De tre point over FC Nordsjælland lunede efter den store fadæse hjemme mod BIF, 

fotograf: Anja Lilli Beikes

AGF_december_2016.indd   29 01-12-2016   11:07:03



30

23/10 2016

Brøndby, ude. Tid til revanche for det formaste-
lige nederlag tidligere i efteråret.
Det må vi erkende. at vi på ingen måde fik. Vi 
fik til gengæld et nederlag. Jeg vil dog gerne 
strække mit sorte sind så langt, at vi gjorde 
en positiv indsats. Vi kom frem til en del store 
chancer og skulle nok have haft et mål, men ind 
ville bolden ikke. En Duncan i topform ville have 
pyntet på det her. Men sådan skulle det ikke 
være i dag, vi må rejse os igen.

31/10 2016

Hold nu kæft en fest!!!!!
6-2 efter at have været bagud 1-2 ved pausen. 
Jeg tøver ikke med at kalde det her for en af 
de kampe, folk kommer til at huske i en del år 
fremover (Bortset fra pokalfinalen har vi jo ikke 
så meget at juble over generelt) og her må vir-
kelig være noget at bruge som motivation i den 
daglige træning!!! Det eneste der virker, når man 
er i krise: VIND!!!!!
 
4/11 2016

Lodtrækning til forårets 
pokal 1/8 finaler. Vi trak 
Horsens ude. Ja der var 
gode muligheder for at 
trække et lavere rangerende hold, men der er 
nogle af dem, der skal møde hinanden, så det 
er der også mulighed for senere i turneringen, 
venner. Den her forårstur til Horsens, den SKAL 
vi sørge for bliver stor. Vi skal oversælge den, 
vi skal promovere den til, at vi skammer os. Vi 
skal have så mange som muligt med til at bakke 
op. Det er en fin bette sviptur med toget, med 
bussen eller i bilen. Når kamptidspunktet er på 
plads, så få sat kryds i kalenderen og kom afsted. 
Pokalen er vigtig i AGF!!

5/11 2016

Silkeborg og en tilfældig tidligere AGF-træner 
kom forbi Communale i går aftes. Det blev en 
halvtrist taktisk forestilling, hvor ”der var en del 
positive ting at hente”, hørte jeg en af trænerne 
fyre af i tv bagefter. Hvem det var er ligegyldigt. 
Kampen endte 0-0, og det vigtigste, som vi fik 
ud af kampen, var at få bevis for, at AGF rent 
faktisk kan holde buret rent. Det var en del tid 
siden sidst…….

13/11 2016

Landsholdspause, noget man bruger til en bette 
smuttur til psykolog for at arbejde med de trau-
mer, det giver at følge dansk fodbold.
Se nu bare hvor meget, der hyles op om faldende 
tilskuertal. Ja der er tilbagegang! I hvert fald 
for de fleste klubber, det er vel nærmest kun BIF 
og så os, AGF der ikke oplever voldsomme fald 
i opbakningen, som jeg læser tallene. Tilbage-
gangen er der, den er reel. Det, der pisser mig 
mest af, er, at man i stedet for at fokusere på 

at få flere sjæle med på 
lægterne, hellere vil man 
spekulere på, HVORFOR 
folk bliver væk.
Er det strukturen, kamp-
programmet, spilletids-
punkterne, den evige kon-

kurrence med bold i tossekassen eller ”VildMed-
DenStoreDanseÆdeVisMigDinGarageOgSætOver-
prisPåMitGamleSkrammel” programmer som jo 
også – åbenbart – er underholdning.

For underholdes, det er det, folk vil.
De vil se karakterer træde til, stjerner de kan 
reflektere sig i og kollektivet, der sejrer.
Det er jo svært at bede folk på Silkeborgs, Lyng-
bys eller AGF´s hold at begynde at ligne Messi, 
Zlatan eller Lewandowski sådan bare, fordi det er 
det pøblen vil have.

”Når kamptidspunktet er på 
plads, så få sat kryds i kalende-
ren og kom afsted. Pokalen er 

vigtig i AGF”
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Nej, venner, superligaen er blevet solgt til tv 
for højestbydende og devaluering af underhold-
ningen begyndte med at vores stjerner – eller 
dem der kunne blive det – skal ”videre for deres 
egen udviklings skyld”. LÆS: Det handler om 
penge! Dolberg, Emre Mor er gode eksempler på 
spillere der kommer til at forgylde deres ung-
domsklubber, men som ikke rigtigt har sat sit 
vilde stjerneaftryk på superligaen. Det er sådan 
nogen stjerner, som vi for alvor savner at se på 
de danske baner. Dem som møgungerne nede på 
grusbanen vil ligne, bare engang imellem…… 
Der er jo ingen der af fri vilje og med et sundt 
sind siger de vil være ”Zanka” eller ”Flinta” når 
der spiller en mod en…..

Men det er jo bare min holdning. 
Den virkelig grund kan nemt ske at være noget 
helt andet……… 

16/11 2016

AGF forbandelsen slår til 
igen!!! A.J. Soares må 
indstilles karrieren på 
grund af den hovedskade/
hjernerystelse han pådrog sig hos os. 27 år, seks 
kampe i den hviiee trøje.
Det var vel også ved at være et stykke tid siden, 
vi sidst havde haft en eller anden idiotisk grund 
til, at en spiller ikke kunne bidrage med noget. 
AJ har gjort det rigtigt godt som spiller og han 
lignende et interessant bekendtskab, ja for mere 
blev det jo så ikke til, før AGF forbandelsen slog 
til og satte en effektiv stopper for den love 
story.  Helbredet kommer foran alt, og jeg ønsker 
personligt AJ det bedste fremover. Det er ufat-
teligt meget mere vigtigt at kunne stå oprejst 
og selv huske, hvad man hedder, end at rende og 
tjatte til en bold. God bedring AJ!!!

20/11 2016

Så skal Glen til det igen: Prøve at bortforklare et 
nederlag efter en god start på en kamp, Det er 
nok derfor vi ofte hører de samme floskler: Det 
er noget der sker ret tit efterhånden!!!
”Fletningerne i postkassen, taget med bukserne 
nede, kørt ud på røv og albuer”
Vælg selv, hvilken du synes, der blev afspillet til 
pressen efter kampen i dag.

Jeg er nået frem til i mit hoved, at vi griber 
tingene forkert an. Altså det der på moderne 
fodboldsprog hedder en gameplan. Nu skal Glen, 
Friis og vennerne smide de smarte armbevægelser 
af Brøndby til og bygge på defensivt. Vi skal i 
stedet for at flytte rundt på bolden midt på banen 
(og den der vigtige sidste 1/3 del foran modstan-
dernes mål), så handler det sgu betydeligt mere 

om at få lukket af bagude. 
Ganske enkelt: at få vores 
forsvar til at forsvare os og 
vores mål.
Tænk over det: der går 
jo alt for mange mål ind, 
hvorfor så blive ved med 

at arbejde med pasningsspillet og afslutnin-
gerne, når vi udstiller os så sårbare defensivt 
kamp efter kamp??

Ja jeg er holdt op med at prøve på at få det til 
at give bare en smule mening. Der er ikke nogen, 
der har kunnet forklare mig ordentligt, hvad 
den der gamplan, som vi skal forestille at have, 
egentligt går ud på………….

”Nu skal Glen, Friis og vennerne 
smide de smarte armbevægel-
ser af Brøndby til og bygge på 

defensivt”
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Dagbog fra Superligaen – med Jesper Lange

Bo Nørgaard har for 
nyligt udgivet bogen 
Dagbog fra Superliga-
en, hvor læserne kan 
komme helt tæt på den 
professionelle fodbold-
spiller Jesper Lange.

Af Anja Lilli Beikes

Bogen er netop udkommet på Byens forlag, og 
den forsøger at give et indblik i en Superliga-
spillers dagligdag. I bogen har forfatteren 
valgt Jesper Lange, dette skyldes, at Lange er 
en hårdt arbejdende spiller, som har skullet 
arbejde for sin succes, men som også er vel-
lidt af fansene. Noget mange af os AGF-fans 
bestemt kan være enige i. 

Dagbogen giver et godt overblik i, hvordan en 
professionel fodboldspiller får hverdagen til at 
hænge sammen, når der også er en familie og 
et studie, som skal passes. Vi får et detaljeret 
indblik i den daglige træning og kosten for 
spillerne i en Superliga-klub, og vi får indblik 
i, hvordan Lange forholder sig til at være en 
marginalspiller i truppen. 

For os AGF-fans er der nogle interessante over-
vejelser fra Lange omkring hans manglende 
spilletid i AGF – ikke mindst under Wieghorst, 
som Lange fortæller, at han faktisk konfronte-
rede direkte, da han heller ville have et ærligt 
svar om, hvorvidt træneren kunne bruge ham.
Der er også en interessant historie om, at ens 
nærmeste konkurrent sagtens kan blive en 
rigtig god ven. For trods konkurrencen er spil-
lerne også kolleger og ofte venner.

En interessant anskuelse er Langes syn på at 
være rollemodel, som han mener, er vigtig. 
Han forsøger selv derfor at deltage i forskel-
lige arrangementer uden for banen og skabe 
gode relationer til de yngre spillere i klub-
ben. Faktisk siger han i bogen: ”Jeg synes, at 
klubber generelt burde bruge os spillere endnu 
mere. Og det er ikke en kritik af AGF, men jeg 
mener, at klubben har en kæmpe ressource i os 
spillere og det ry, vi har som rollemodeler, eller 
hvad man skal kalde os” Som frivilligt aktiv i 
vores fanklub er jeg helt enig i hans udtalel-
ser. For eksempel har jeg selv her i fanklubben 
oplevet Lange som en ganske underholdende 
banko-opråber, han var en glimrende repræ-
sentant for klubben. Fanklubbens aktiviteter 
og arrangementer bliver bare endnu bedre, når 

32
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Dagbog fra Superligaen – med Jesper Lange

AGF bliver repræsenteret via deres spillere – 
de lokale helte.

Bogen er ikke ret lang (jeg læste den på en 
time i sengen en søndag formiddag) og virker 
måske nærmere som et interview/reportage, 
der kunne være bragt i en søndagssportssek-
tion. Det havde været oplagt at finde endnu 
et par spillere fra konkurrerende klubber med 
hver deres rolle i deres nuværende klubber og 
så sammenligne deres dagligdag og overve-
jelser om at være professionel fodboldspiller. 

En anden ting, der ikke fungerer så hensigts-
mæssigt i bogen, er billederne, som nogle 
gange blot virker til at være der for at skabe 
en visuel effekt af bogens hovedperson og 
give mere fylde til bogen. Eksempelvis fortæl-
ler Lange om sin forløsende scoring i foråret i 

Superligaen nede i Haderslev, hvor han hang 
i en pæl ude ved os fans. Situationen blev 
fanget af en fotograf og kunne ses dagen 
efter på Langes Twitter og facebook, men 
bogens forfatter har ikke fået fat i det billede 
– i stedet får vi et kedeligt standardbillede af 
bogens hovedperson fra en træningssituation 
på Fredensvang. Billederne bærer præg af, at 
de udelukkende er taget for at blive brugt i 
bogen – desværre. 

Bogen er udmærket søndags læsning, men jeg 
tror desværre, at den primært tiltaler folk, 
der har fulgt Langes karriere. Særligt AGF og 
Esbjerg folk kan relatere til hovedpersonen 
– og nu måske også svenske fans af Helsing-
borgs IF. Dog burde bogen have interesse for 
fodboldtosser, der gerne vil lære mere om livet 
som professionel fodboldspiller i Danmark.

I Skive i foråret 2015 
var nogle fans meget 
ophidsede over, at AGF 
med uafgjort i kampen 
ikke rykkede op efter den 
kamp, Lange blev tilråbt 
alverdens skældsro, men 
bevarede roen og talte 
til de ophidsede fans og 
fortsatte som den eneste 
AGF’er sin takkerunde til 
alle de fans, der stod ved 
hegnet,  
fotograf: Anja Lilli Beikes
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Efter et års pause med kalenderen, hvilket vi 
ikke fik ros for, er vi derfor stolte over igen at 
kunne uddele kalendere til tilskuerne i forbin-
delse med de to sidste hjemmekampe i efteråret 
2016, vi har dog kun trykt 5000, og som altid er 
det efter først til mølle princippet, så vi håber, 
at alle, der ønsker at få fingeren i kalenderen, er 

at finde på CERES Park i forbindelse med de to 
sidste kampe i år.
Som altid er det kun muligt for os at uddele kalen-
derne pga. en lang række sponsorer, som vi gerne 
på kraftigste vil opfordre jer til at handle hos, de 
støtter aktivt fanklubben og derved fanscenen i 
Aarhus både på hjemmebane og udebane.

Vi vil gerne takke 
---AGF Fanshop---
---AVIS---
---Børnenes Kontor ved Salling---
---Centrum Turist---
---Ceres---
---City Flyttetransport---            
---Havens Perle---
---Hinnerup container service---
---Hummel---
---Inco Aarhus cash & carry---
---Kim Gulvmand---
---Kim Rafn tømrer og snedker---
---Lasertryk---
---Mr. Mums---
---Ok Benzin---
---Ok Snacks---
---Petjes World---
---Rafn Isolering---
---Stens Skomageri---
---Stones---
---Stubbs Gastronomi---
---Sydbank---
---Søren Bruun---
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Det er ikke kun fanklubben, der har afholdt generalfor-
samling dette efterår. 
Det samme har Fan Trust Aarhus.

På årets generalforsamling måtte vi bl.a. igennem et formandsskifte 
og det betyder, at den nye styrelse består af:

Formand Torben Mikkelsen
Næstformand Anders Aakjær
Kasserer Thomas Christensen
Sekretær Anita Christoffersen
Bestyrelsesmedlem Jan Jensen

Tidligere formand Mathias Rønn Waack-Möller er fortsat tilknyttet trusten som suppleant. 

Siden generalforsamlingen har trusten deltaget i Aarhus Elites generalforsamling, hvor vi sagde tak 
for, at Aarhus Elite har lyttet til trusten og flyttet tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen til 
torsdag kl. 16:00, hvilket giver flere mindre aktionærer mulighed for at deltage. Det kunne dog ikke ses 
på årets generalforsamling.

Du kan se mere om Fan Trust Aarhus på www.fantrustaarhus.com, og du kan også følge os på Facebook, 
hvor vi blandt andet vil holde dig orienteret om stadiondebatten. 

NYT fra FAN TRUST AARHUS
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NYT fra FAN TRUST AARHUS En fo´bol´ fortælling, langt fra Ceres Park.
Det var engang en tilfældig, ikke så ligegyldig 
bundkamp i superligaen.
Det var nogen, der den aften endte med at ligne 
en håndfuld prøveløsladte fiskere fra Esbjerg, og 
som spillede i Smilets By, Århus, mod AGF.

Og der havde ikke været ret meget at smile af 
i Århus i et stykke tid...... En ligegyldig tilhæn-
ger, vi kan kalde ham "Tom", skulle se kampen 
hjemme fra sofaen, da han havde været for længe 
på arbejde til at måtte 
køre bil til og fra Århus 
denne aften."Tom" havde 
indtaget stuen, lige ladet 
rekvalmerne sive ud, mens 
han hentede en kop kaffe.

Kampen går i gang, og "Tom" er i køkkenet i 
færd med at betjene et avanceret apparat, der 
kan producere kogende vand, alt imens der bliver 
lavet mål i hans tv. De der fiskepinde er kommet 
foran. Meget imod den begyndelse en sådan kamp 
bør have......... "AARRGGHH!!" udbryder "Tom" og 
vælger her at hælde ret varm brun fyldende væske 
ned af sine smælderfede (dog ufattelig smukke) 
overvægtige krop. Huden hæver omgående og 
bliver meget rød.
Ud under bruseren ræser "Tom" - stadig med en 
halv kop kaffe i den ene hånd - køle, køle, køle. 

MÅÅÅÅÅÅÅÅL!!!!
Scoring til AGF, udligning alt imens "Tom" står 
under det kølige vand, "Tom" stormer ind i stuen, 
falder over et dørtrin, som ikke eksisterer, lige så 
stor, tung og lasket, som han er, og han forvrider 
sit slidte ene knæ, der igennem de sidste 25 år 
har forvoldt ham så store elendigheder, at det at 
være AGF tilhænger er en lise for sjæle set i det 
forhold. Nå der roder "Tom" rundt på gulvet, alene, 
kold, våd, nu uden kaffe, ondt i et større led og 

uden mulighed for at rejse sig til husets kat store 
fornøjelse........... 
Da "Tom" endelig får sit knæ på plads igen, scorer 
Esbjerg sit andet mål. Huset kat, som egentligt 
burde straffes hårdt for denne ugerning, fortræk-
ker fornuftigt nok til andre gemakker.....(lortetrap-
per.....)

Pausen kommer, Pausen går, men savnet om et 
comeback er ret langt væk, mener ”Tom” 

Fuck os, vi er godt nok ringe 
tænker ”Tom” alt imens, at 
han nærstuderer den gamle 
Hara Kiri forskrift, som han 
tilfældigt har googlet sig 
til…… Livet er på kanten 

af små afbrændt og ondt, fiflociterer ”Tom” sig til.
Han kan høre en rumlen i det fjerne…. Anden 
halvleg er så småt startet.

De første 6-7 minutter går og kommer med, at 
”Tom” forgæves leder efter skarpe kanter i stuen, 
ja rigtigt gættet: lige indtil Junkers flotte solomål. 
Livskraften trænger sig langsomt ind i tungsindet.
Pulsen vender tilbage til ”Hey vi har scoret” 
niveauet, og de forgæves forsøg på blodsudgy-
delse puttes lidt væk.

Faktisk er der 4 minutter her, hvor smsen respon-
derer med ”I kan jo godt” og ”Se nu der, fjols”
Jydeniveauet er nået: Det kan vist godt gå det her.

Spelmann scorer!
Spildt kaffe, nu i kold version: Ikke så slemt. 
Comebacket er er realitet!!!! Pulsen har nået det 
niveau, hvor det er helt bedst for alle parter at 
fjerne eventuelle lægevidenskabelige måleappara-
ter, da de data, der ville være blevet indsamlet, må 
påstås at være temmeligt utilregnelige………… 

”Livet er på kanten af små 
afbrændt og ondt, fiflociterer 

”Tom” sig til”
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Der går nu 14 minutter med underlig dansant i 
stuen, på møbler og brændekassen. Katten vil 
nu ned og se, hvad der foregår… Sæt nu den går 
glip af noget! Det plejer jo at være hyl, klagesang 
og utilstedelig kritik af dommeren på nuværende 
tidspunkt.

Så er der altså – midt i dansen – mål igen. Til 
AGF! Sverrisson scorer. AGF spiller lige midt i det 
hele en god kamp. Lige nu 
er det svært at finde en 
grimasse, der kan passe til 
det her. Det er godt nok 
tjubang bold for fuld , men 
det virker. Ja, det vil sige, 
at resultatet passer mig 
glimrende. Det er topunderholdning - og vi vinder.

11 minutter senere er sejren slået fast med syv-
tommer søm. Endnu en scoring til os. 5-2 ved 
Spelmann igen!! Jeg er på vej til at tro på, at vi 
kan mere end bare komme bagud og tabe. Mens 
jeg så småt begynder at spekulere over, hvorfor 
alting lykkedes i dag, så blev det Juel igen. 6-2 
og jeg er tilbage til dans i sofaen, inklusiv katten, 
som finder hele det her ret så festligt og nu delta-
ger med underlig hop og dybdeløb mod køkkenet. 
Sjovt er det i hvert fald!!!!!!

Kampen fløjtes nu af, og jeg lander på gulvet 
igen. Katten lusker af, tilbage til den varme krog 
ved brændeovnen. 

AGF har vundet en kamp.
Overbevisende. Det er ikke hverdagskost for os 
Hviiee. Jeg er – mildt sagt – meget begejstret. Ja 
sejren kom i hus på en af de billigste baggrunde i 
dette efterår. (Det var jo Esbjerg som mildt sagt er 

på skideren for tiden) men 
som i de rigtige eventyr 
skal helten jo så grueligt 
meget igennem, før det 
hele vender. Det er sådan, 
at jeg ønsker, at vi – og 
for dens sags skyld – den 

skrivende presse skal se på det her: som et vende-
punkt. Den dag da AGF begyndte at ligne det, som 
de burde være: stabile og troværdige.

Det har jo ikke skortet på pegefingre og bedrevi-
denhed over for klubbens resultater og tilgang til 
tingene, heller ikke for nyligt, så nu mener jeg der 
skal arbejde endnu hårdere for at bakke sådan et 
resultat her op. Vi kunne passende starte med få 
en god lodtrækning i pokalen og endnu et godt 
resultat i vores næste kamp.
Se, det ville være et rigtigt eventyr!!!!! 

”6-2 og jeg er tilbage til dans i 
sofaen, inklusiv katten, som fin-
der hele det her ret så festligt”
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Billederne fra Esbjerg-kampen er taget af  

Troels Kjær fra Olympus
39
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QR- koder med Glen Riddersholm
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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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Selvom AGF vinder 6-2, er Glen kritisk over for 
holdets indsats, for symptomatisk for holdets 
efterår har defensiven store problemer i 1. halv-
leg og er også bagud 2-1 ved pausen.

QR- koder med Glen Riddersholm

QR-kode Glen Riddersholm 
 

Selvom AGF vinder 6-2, er Glen kritisk over for holdets indsats, for symptomatisk for holdets efterår har 
defensiven store problemer i 1. halvleg og er også bagud 2-1 ved pausen. 
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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

AGF_december_2016.indd   41 01-12-2016   11:07:20



42

Fanklubbens årlige julebanko fandt sted torsdag 
den 1. december, som det sidste arrangement, der 
blev afholdt i AGFs klubhus på Fredensvang, hvor 
fanklubben var arrangør. Som de flest ved, er det 
planen, at der skal opføres et nyt og ikke mindste 
markant bedre klubhus med forhold for fodbold-
spillerne i AGF, vi håber sjælen i det gamle hus 
lever videre i det nye og i en mere tidssvarende 
form.

Vi takke Hanne og Kim for endnu engang at byde 
os velkommen.
Vi havde 60 deltagere, af den årsag der var kun 
plads til 60, arrangementet var nærmest udsolgt 
på under 1 uge. Vi har i år haft mange gene-
røse sponsorer. Her er en oversigt over alle vores 
skønne sponsorer, som har valgt at stille en masse 
præmier til rådighed:

Julebanko på Fredensvang

KöD
90’er fest Aarhus 

JBS
ID Hair 

Arbejdernes Landsbank
Ceres 

Café Butler Aarhus 
Turbine Forlaget 

Comedy zoo
Hasle Blomster
AGF Fanshop

AGF
Frank Monrad Christensen

SmagFørst
Havnens Perle
Søren Bruun

Heidi’s Bier Bar Aarhus 
RaceHall Aarhus 
Den Gamle Høker 

Petjes World
AAO Aarhus Osteopati

Og mange flere.
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FM 92.2 ∙ 94.6 ∙ 106.5 ∙ 107.9

Vesterport 3, 4. sal
8000 Århus C
Telefon: 86 100 132
mail@gofm.dk - www.gofm.dk

Lyden af Århus...
Hadsten

Silkeborg

Århus
Ebeltoft

Skanderborg

107.9

106.5

92.2

94.6

– støtter den lokale sport, 
og den lokale fanklub... Lyt med!

Julebanko på Fredensvang
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Punkt 1. Valg af dirigent, referent og
stemmetællere
Bestyrelsen foreslår Lisa Kildsgaard som dirigent, 
Anja Nymark som referent og som stemmetællere 
Line Vernerfelt og Anita Christoffersen.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er 
lovligt indkaldt.

Punkt 2. Formandens beretning:
• Pokalfinale

• 13xx medlemmer

• AGF-dagens, nytårsfest, kræmmermarked, Det 
Sidste Bad, Tifo og meget andet er året gået 
med

• Fæstningen udkommer fremover 3 gange årligt i 
stedet for 4

• Udebaneture til næsten alle kampe. Sidst mod 
FCK valgte vi at undlade at bakke op om FCK´s 
behandling af udebanefans

• Vi har haft min. 8 møder i bestyrelsen – har 
opgivet at tælle dem alle

• Vi benytter nu Foreningsadministrator til tilmel-
ding og betaling til udebaneture og har valgt 
at differentiere priserne lidt i forhold til hvilke 
dage, turene foregår. Det er nu også muligt at 
ændre sine oplysninger i medlemsdatabasen via 
login på hjemmesiden

• Vi mangler frivillige i fanclubben – hvis forenin-
gen skal bestå i fremtiden, skal vi bruge flere 
frivillige 

• Når Gitte & Gunnar vælger at stoppe med at 
være tovholdere på kræmmermarkedet, så stop-
per fanclubben også med at være til stede

Formandens beretning er blevet godkendt.

Punkt 3. Fremlæggelse af det reviderede regn-
skab:
Lisa er stand-in for kasserer Martin Malling Beck, 
der desværre er blevet syg.
Lisa gennemgår regnskabet: Medlemsblad er 
udkommet 5 gange i dette regnskabsår.
Garageleje er steget voldsomt, men er stadig bil-
ligt – vi har i mange år haft en billig leje.
Administration er faldet, da vi nu ikke længere har 
en aflønnet sekretær
Porto er steget – en del af stigningen kan tilskri-
ves at nogle medlemmer glemmer at melde adres-
seflytning, samt de 250 ekstra medlemmer vi fik i 
forbindelse med Pokalfinalen.
Regnskabet er godkendt.

Punkt 4. Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Kontingentet fortsætter uændret.

Punkt 5: Ændring af vedtægter:
Paragraf 2: 
Ændringen er godkendt
Paragraf 4:
Ændringen er godkendt
Paragraf 6: 
Ændringen er godkendt
Paragraf 7:
Ændringen er godkendt. 
Paragraf 11: 
Ændringen er godkendt

Ordinær generalforsamling AGF Fanclub d. 23-08-16
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Ordinær generalforsamling AGF Fanclub d. 23-08-16
Punkt 6: Valg af formand:
Jan er på valg, og modtager genvalg. Da ingen 
ønsker at stille op som formand, bliver Jan gen-
valgt.

Punkt 7: Valg af kasserer:
Martin er på valg, og modtager genvalg. Da ingen 
ønsker at stille op som kasserer, bliver Martin 
genvalgt.

Punkt 8: Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Lars er på valg og modtager ikke genvalg.
David ønsker at stille op til bestyrelsen – han 
præsenterer sig selv. David bor pt i Aalborg, men 
flytter tilbage til Aarhus i løbet af efteråret. Han 
står bag Facebook-gruppen ”AGF fans Aalborg”.
Dennis ønsker at stille op til bestyrelsen – han 
præsenterer sig selv. Dennis spiller selv fodbold.
Dennis er derudover musiker og har senest været 
med i X-Factor.

David bliver valgt ind i bestyrelsen.

Punkt 9: Valg af 2 suppleanter:
Følgende stiller op som suppleant:
Allan Bitze – 19 stemmer
Dennis Jensen – 4 stemmer
Anita Christoffersen – 5 stemmer
Henrik Østerlev Andersen – 17 stemmer
Dennis Vogelius – 1 stemme

Allan & Henrik bliver valgt

Punkt 10: Valg af 2 revisorer og en revisor-
suppleant:
Lisa Kildsgaard & Anita Christoffersen er valgt 
som revisorer – Anja Beikes er valgt som revisor-
suppleant.

Punkt 11: Eventuelt:
• Der opfordres til, at der sendes mail med indkal-

delse til generalforsamlingen til de medlemmer, 
der har oplyst deres mail-adresse, og at der 
sendes en påmindelse inden tilmeldingsfristen

• Der er et spørgsmål om, der der generel opfat-
telse af at der vil være større tilslutning til 
generalforsamlingen, hvis den ligger på en 
weekend-kampdag. Ja, der er stemning for at 
det skal prøves

• Der opfordres til promotion af medlemskab via 
Facebook

• På sidste bestyrelsesmøde er der lagt op til, at 
den nye bestyrelse skal arbejde på mere synlig-
hed for fanclubben

• På sidste års generalforsamling blev der opfor-
dret til at børn under 15 år skulle modtage 
merchandise i forbindelse med indmeldelse. Den 
nye bestyrelse skal give Anja & Anja en kontakt 
hos AGF, der ligger inde med den gamle Bjørne-
klub medlemsliste, så de kan komme videre med 
denne opgave.

• Der opfordres til at poste flere billeder på Face-
book

• Bestyrelsen modtager gerne forslag til, hvordan 
vi bliver mere synlige i gadebilledet

• Inviter venner til de begivenheder, der oprettes 
på Facebook

• Der opfordres til uddeling af flag, evt. invitation 
til at børn kan komme og male deres eget flag

• Der opfordres til at få stadionspeakeren til at 
promovere fanclubben under kampe

• Der bliver etableret et nyt børn/unge udvalg: 
Anja, Dennis J., Jane, Anita, Dennis V., Line

• Thomas har meldt sig som fanevifter af et evt 
fanklubflag til kampene

• Der er forslag om at lave video, der kan opslåes 
på de sociale medier – gerne af fans i forskel-
lige aldersgrupper. Dennis J. bliver inddraget i 
Medieudvalget som videoproducent

AGF_december_2016.indd   45 01-12-2016   11:07:21



46

Her får du rabat...

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

Mod forevisning af gyldigt medlemskort inden bestil-
ling tilbyder Murphys Sportsbar i samarbejde med bl.a.  

Ceres & Arnbitter  
* 1 århus sæt til 25 kr. 

* 1/2 fadøl 20 kr.
* 1 gratis ceres top for hvert AGF mål i AGF´s kampe 

(loft på 5 stk) 
Murphys Sportsbar er beliggende i Skødstrup hvor 
buslinie 100 kører lige til døren samt nærbanen 

(når den kører)

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 20 % 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 Sankt Clemens Torv 15

(Clemens Bro/Strøget) 8000 Aarhus C
 på alle piercinger og piercingsmykker

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

Hos Malermester Kristian Wagtmann, kan du 
som medlem få 15 % rabat på malerarbejde, samt 10 % 
rabat på køb af Maling. Kontakt kan ske via hans flotte 
hjemmeside www.wagtmann.dk el giv ham et kald på 

nummer 23 485 438

Du får 10% rabat ved Avis biludlejning på Jens Bag-
gesens Vej ved at oplyse rabatkode T555355 og fremvise 

gyldigt medlemskort.

Ny rabataftale?
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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KONTAKT INFO
BESTYRELSE:
Formand:   Jan Jensen  jan.jensen@agf-fanclub.dk
Næstformand:   Laura Dam  laura.dam@agf-fanclub.dk 
Bestyrelsesmedlemmer: David Knudsen david.moballe@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
  Allan Bitze Bjørnsholm allan.bjornsholm@agf-fanclub.dk
Pressansvarlig  Lisa Kildsgaard  lisa.kildsgaard@agf-fanclub.dk

Ekstern kasserer:   Martin Malling Beck martin.malling@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 2016:

Redaktion: Anja Lilli Beikes bladudvalg@agf-fanclub.dk
 Tom Bak Hansen
 Henrik Andersen
 Lars Guldbrandsen

Layout:  Henrik Storm Pedersen hsp@toptryk.dk
Fotos:  Jesper Zacho, Gunnar Nielsen, Richard Skovby, 
 Anja Lilli Beikes, Camilla Sørensen og Troels Kjær m. fl.

Oplag: 500 stk.(Fra juni 2011 udsendes bladet som PDF hvis dette ønskes)
Deadline næste nummer: Søndag den 19. februar
Forventet udgivelse: uge 11

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. Ved manglende 
levering af Fæstningen kan der reklameres til fanklubben på mail agffan@agffanclub.dk
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