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FÆSTNINGEN NR. 4. 2012

INFORMATION om AGF Fanclub Aarhus 

Adresse: Stadion Allè 70, 8000  Aarhus C. 
Telefon: 86 181 811 / 30 445 599
Telefon tid: 
Mandag og onsdag kl. 09:00-12:00
Torsdag kl. 12:00 - 17:00   
E-mail: fans@agf-fanclub.dk  
Bank: Sydbank konto nr. 7120-1086668 

Stiftet: 9. november 1992  
Motto: Vi vil se bold, ikke vold!
Medlemstal: 1807 pr. 10. november 2012.
Hjemmeside: www.agf-fanclub.dk
Facebook: www.facebook.com/agffanclub.dk

Æresmedlemmer: 
Jan-Halvor Halvorsen 
(Spillede i klubben fra 1992-1994)
Kurt Andersen 
(Klub ejer fra 2001-2007)
Lars Windfeld
(Spiller fra 1990-2000 og direktør fra 2005-2009)
Peter Graulund
(Spillede i klubben 2003(lejet) og fra 2006-2012)

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

Yderligere informationer og kontaktpersoner 
findes bagerst i bladet.
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Hvor er magien blevet af? Spørger Nick Horup på TV2 Østjylland i fodbold-
magasinet Fodbold med Horup, efter AGF ikke har vundet de sidste fire 
superligakampe. Træner Peter Sørensen sidder i studiet klar til at give svar 
på tiltale, men spørgsmålet tager jeg videre til dette blad. For var det ikke 
magiske øjeblikke, vi oplevede fra september til oktober? 

AGF havde superligaens topscorer, en islandsk knøs, der sparkede sig ind 
i de aarhusianske hjerter. Casper Sloth blev månedens spiller, og det gode 
spil gav adgang til landsholdet. En flot debut fik han så her i november. 
Stephan Petersen genfandt evnen til at krydre det hurtige løb, med gode 
boldaktioner og flotte indlæg – og Graulund scorede sit mål nummer 100. 
AGF kunne pludselig scorer ikke bare 1, men hele 4 mål i en kamp. Tak 
for de magiske måneder.

Nu kan vi så håbe, at holdet genfinder den magi i de sidste kampe inden 
sæsonafslutning, og så vi klar i februar til flere af disse øjeblikke.

Efteråret i fanklubben har budt på et flot 20 års jubilæum, som vi selv-
følgelig ikke kan komme uden om i dette blad. Det var fedt at opleve 
fanklubben som en del af bybilledet på Store Torv i Aarhus på selve 
fødselsdagen, men det kan I læse mere om inde i bladet.

Vi skal igen en tur ned af mindernes alle, dengang møder vi Mike Tullberg, 
Michael Lumb og norske Jan Halvor Halvorsen.

Kongen af Aarhus valgte at indstille karrieren efter mål nummer 100, 
fanklubben takkede med et æresmedlemskab, og en vores faste skribenter 
har selvfølgelig også et par ord sige om afskeden med en ægte fighter, 
som har beriget os fans med at juble til Radetzky-marchen mange mange 
gange – Graulund velkommen i fanklubben!

Husk at selvom at NRGi Park ligger øde de næste måneder, har fanklubben 
flere aktiviteter i det nye år. Hold øje med hjemmesiden med hensyn til 
forskellige datoer.
Glædelig jul og godt nytår!

Redaktør 
Anja Lilli Beikes
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Vores allesammens # 11!! Er vi supportere eller ofre 
for kommercielle kræfter?! Den nye fanklub!!!!

Siden generalforsamlingen i august måned, har besty-
relsen og udvalgene i fanklubben haft møder om, 
hvordan vi fremtidssikrer fanklubben fremadrettet. Der 
er kommet rigtigt mange gode input på vores fælles 
udvalgsmøde og på de møder, der har været imellem 
bestyrelsen og udvalgene hver især.

Både i bestyrelsen og i hovedparten af alle udvalgene 
er der for få unge mennesker, der er aktive, og det skal 
der laves om på, så derfor er alle udvalgene blevet 
bedt om at se sig omkring efter nye og yngre kræfter. 
Det er bestemt ikke hensigten at smide de ”gamle” 
udvalgsmedlemmer eller for den sags skyld de, der sid-
der i bestyrelsen, ud, men den viden, der i udvalgene 
og i bestyrelsen skal gives videre til næste generation. 

Vi ved, at opgaven bestemt ikke er nem, så vi er i fæl-
lesskab udfordret, men vi tager gerne den opgave på 
vores skuldre. Der MÅ være unge mennesker derude med 
et hjerte, der banker for AGF, som finder glæde i at gøre 
noget for andre og være med til at sikre opbakning til 
AGF og jo flere nye kræfter, der kommer til, jo flere nye 
ideer kommer der på tegnebrættet. Vi er alle forskellige 
- tænker forskelligt - og de unge ved, hvad de unge vil, 
og der skal være plads til alle. 
Først trin i at fremtidssikre AGF Fanclub Aarhus er, at vi 
har fået vores struktur på plads med alle vores udvalg. 

Al begyndelse er svær, og der vil givet opstå konflikter 
henholdsvis forvirring om det ene eller andet - alle skal 
lære, at sådan gør vi det nu. Vi, i bestyrelsen, er ikke et 
hak bedre end alle andre, og vi kommer også til at lave 
klassiske ”sådan plejer vi at gøre” fejl. Når det sker, kan 
vi kun håbe, at alle lærer af de fejl, der begås.
Vi tror dog fuldt og fast på, at det er den måde, vi 
fremtidssikrer fanklubben på.

Det nye turnerings set-up, hvor en runde i Suppen, 
afvikles over 4 dage, er kun til tv’s og de dovne fans’ 
fordel. Nye tal fra mere eller mindre ALLE klubber viser 
tilbagegang i tilskuertal. Så kan man begynde at stille 
alle eventuelle årsager op. Nogle af disse kunne være 
billetpriser, tidspunkter for kampene, ondt i privatøko-
nomien osv. osv, men faktum er, at hvis klubberne ikke 
har mange fans på lægterne, mister tv interessen og 
vil hævde, at klubberne ikke overholder deres del af 
aftalen. Klubberne mister en stor bunke penge og de 
seere, der sjældent sætter deres ben på stadion, svigter 
kanalerne. Det vil sige, at hverken klubber, tv-kanaler 
eller fans kan undvære hinanden. 

Der er løbet meget vand i drikkedunkene, siden fodbold 
normalt blev spillet søndag kl. 15. Skulle man finde en 
løsning på noget af det her, så ville det måske være en 
ide, at fjerne den forhadte mandagskamp og derefter 
kun spille fredag, lørdag og søndag (til en start)? 

Den største fejl ved tv-aftalen er, at man simpelthen 
har sprunget den klubkultur over, der kræver rigtige 
mange år at opbygge, og som findes i Tyskland, Eng-
land osv. Man har kigget på de største ligaer i resten af 
Europa og sagt: ”sådan gør vi det sgu, der er penge i 
lortet”. Men opdragelsen til at følge sit hold fra vugge 
til grav er man sprunget over, og det gør nu, at der 
aldrig bliver fyldte stadions i lille Danmark. Vi tror, vi 
er i 11. time - at der skal ske noget nu! Der kommer 
ikke flere tilskuere til fodbold (eller tv-seere for den 
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sags skyld), ved at filme i omklædningsrummet. Hvad 
skal det ikke ende med - du kan pay-per-view købe 
modstanders taktikmøde? 

Hvis I ønsker stemning, så sæt fokus på den gode 
stemning og de fede tifoer! Hvis den oplevelse kan ses 
i tv, så skulle det da være mærkeligt, om der ikke var 
flere, der fik lyst til at være med i virkeligheden. Vi ved 
godt, at det koster penge, men klubberne må æde den 
kamel. Sænk nu billetprisen og priserne på de varer, 
der sælges! Vi er med på, at de fleste klubber hænger 
med røven i vandskorpen, men hvis der er dobbelt så 
mange tilskuere, så er der nok også en god mulighed 
for, at klubberne sælger dobbelt så meget, (så nemt 
er det hele nok ikke, men man må starte et sted), så 
PRØV DET! 

Og ja, så må vi vente lidt med de lidt dyrere (og i nogle 
tilfælde bedre spillere) – vi har tålmodighed nok!

Vi er utroligt stolte over, at vi på fanklubbens 20 års fød-
selsdag kunne udnævne Peter Graulund som æresmedlem af 
fanklubben, så vi kan få lov til at beholde ham på livstid.

Graulund havde valgt at indstille karrieren før kon-
traktudløb – og kampen ”hjemme” i pokalturneringen 
mod lillebror fra nordbyen, Aarhus Fremad, blev således 
sidste optræden i den ægte hvide trøje. Endda med 
scoring – selvfølgelig, tør man næste sige. Mandag den 
22.10 hjemme mod den nedgroede tånegl fra Randers 
FC, blev der rundt omkring sunket nogle klumper eller 
halvstore kameler. Manden, der har været synonym 
med AGF i næsten et årti og altid har leveret en 176 % 
indsats, skulle sendes på tribunen med maner. I sådan 
en situation er ord fattige, hvilket flere interviews med 
Graulund bagefter beviste. Samt at fodbold er følelser. 

Det, vi som fans kommer til at savne, er nok det sus af 
adrenalin, der tonser igennem kroppen, som får hårene i 
nakken til at rejse sig eller som hælder yderligere benzin 
på den flammende galskab og trods, som er i enhver AGF 
‘er, når hele Aarhus’ Graulund igen har banket os i front 
i en kamp. For det og meget mere, som vi har været for-
kælet med som fans, vil vi gerne benytte denne lejlighed 
til at sige Peter Graulund tusind tak for og ønske god 
vind fremover.

Der er mange spændende spillere i truppen, og kan vi få 
lov at holde på dem samt få nogle af de lidt fraværende 
spillere retur fra lazarettet, så kan man håbe på nok et 
stævnemøde med Frk. Europa League. En turnering vi 
ellers fik nogle drøje nyrehug i. Men truppen og Peter 
Den Store har fået styr på tropperne.

Eneste men, om end det er et af de større, er nok øko-
nomien i Aarhus Elite. Nogen længere gennemgang, skal 
ikke praktiseres her, men en spiller som Aron Johansson 
er begyndt at få diverse klubber i Europa til at savle. og 
kommer der en check med posten til Brian Steen Nielsen, 
på et to cifret millionbeløb, så kan det da godt være, at 
den ellers så sindige jyde ryster en anelse på hånden. 
Det vil tiden vise.

Vi har dog alle et ansvar og en ting at skulle sige i det 
her. Det kan godt være, at vi bliver kastet rundt med og 
indimellem behandlet som kvæg. Men støtten til vores 
klub må ikke lide herunder. Vi har alle dage været en af 
de klubber, som sender flest fans af sted på udebane og 
yder en kraftig vokal opbakning.

Lad dette fortsætte. AGF går en stor fremtid i møde. 
Vil du møde den via sofaen eller sammen med de andre 
hvide på stadion?? Fodbold skal ses på stadion – vel 
mødt!! Glædelig jul og godt nytår til alle.
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Både AGF's og Randers FC's spillere viste John Stampe en sidste ære med 
1 minuts stilhed på stadion i Randers. John Stampe var død af kræft 
samme dag blot 55 år gammel. En uge senere på NRGi Park mindedes 
publikum Stampe: "Legender lever evigt". 
Fotografer: Richard Skovby og Jesper Zacho Elgaard.
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I det kjøbenhavnske er det ikke gået ubemærket hen, at Moderskibet har rusket kraftigt op i Fan-
shoppens sortiment. Embedsmænd og forretningsfolk iklæder sig med stolthed diskrete AGF-slips. En 
veritabel hær af AGF-Hoptimister spreder godt humør og gode vibrationer. Og hvem kan ikke bruge en 
AGF-sækkestol at falde sammen i efter en lang dag på jobbet? 

Nuvel, mest inspirerende er dog sektionen med "kagetilbehør". AGF Sjælland følte sig i hvert fald 
kaldet til at afholde sin første "MUFFIN DAY" på Skipper Bodega samtidig med den flotte sejr over 
fynboerne (Sloth var hot!). Stor tak til bartender Dorte, der bagte de dejlige muffins - naturligvis 
serveret i autentiske AGF-muffins forme og dertil hørende AGF-muffins stativ. 

Velbekomme!

af Nikolaj Lomholt Svensson
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Søndag den 13. januar 2013 kl. 10.00 i HAL 1 afholder
AGF Fanclub Aarhus kvalifikationsstævne til Fair Fans Cup
2013, det traditionsrige Inde DM for Fanklubber, hvor AGF
Fanclub Aarhus er regerende mester, da Team Aros gik hele
vejen i år ved stævnet i ponybyen. selve Fair Fans Cup
2013 afholdes i Køge den først weekend i februar.
Ligesom i 2012 er stævnet åbnet for alle AGF -fans
over 15 år, så både medlemmer og ikke medlemmer er
velkomne til at deltage, når det skal afgøres, hvilken
fraktion der er bedst til indendørs fodbold, vi har sat
max antal deltagende hold til 20, så det er bare med at
få tilmeldt jer hurtigst muligt.
Som altid er der to konkurrencer i turneringen, først og
fremmest at finde det bedste hold til indendørsfodbold
i Aarhus, og så skal vi finde det hold, der skal repræsen-
terer

AGF Fanclub Aarhus ved stævnet i Køge. Kravet
til fanklub holdet er, at alle spillerne er medlemmer
af AGF Fanclub Aarhus, det er en forudsætning, at
der stilles med samme hold til Fair Fans Cup den 2-3.
februar 2013.

Vi har endnu ikke modtaget information om, hvornår
turnering starter lørdagen, festen om aften og over-
natning mv. Men følg med på fanklubbens hjemmeside
og Facebook.

Fanklubben betaler det gebyr det kostet for det hold
der stille op ved stævnet, alt andet er for egen regning.

Der spilles efter de sædvanlige regler, hvor hvert hold
max består af 8 spillere, hvoraf der er 4 på banen ad

gangen, og 1 af dem er over midten, såfremt man ikke
har nogen udvist.
Der spilles 7 minutter, og tiden bliver kun stoppet, hvis
der er længerevarende afbrydelser.
Pige-mål tæller dobbelt (dog ikke hvis de scores på
straffespark).
Ved udvisning er man udvist ind til næste scoret mål,
eller til kampen er slut. Gult kort giver en udvisning, og 
den pågældende spiller må ikke spille mere den kamp.
Rødt kort giver en udvisning, og den pågældende spiller
må ikke spille mere i turneringen.

Vi forventer, at alle sætter Fair Play højt både på
og uden for banen, som altid er det dommeren, der
bestemmer, ligegyldigt om man er enige eller ej. Husk
at det kun er indendørs sko, der må bruges i hallen.

Vi skal bruge et holdnavn plus navne og evt. medlems-
numre på alle deltagere plus en kontaktperson pr. hold
og meget gerne et mobilnummer på vedkommende.
I tilmelder jer ved at sende en mail til:
jan.jensen@agf-fanclub.dk

Tilmelding lukker så snart de 20 hold har tilmeldt sig,
ellers er der sidste tilmelding lørdag den 5. januar
2013, det koster 100 kr. pr. hold at deltage.

HUSK, DET ER IKKE TILADT AT MEDBRINGE EGNE
DRIKKEVARER HELLER IKKE I OMKÆLDNINGRUMMET,
RESPEKTER DET VENLIGST!

Vi forbeholder os ret til afvis tilmeldt hold eller per-
soner, der ikke opfylder kravet om at være en værdig
AGF fan.
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Team Aros med den store pokal 
som symbol på sejren ved Fair 
Fan Cup 2012
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Af Vibeke Kilian

Jeg blev ansat som AGF fankoordinator også kaldt SLO 
(Supporter Liaison Officer) i februar 2012.

I forhold til, at klubberne kan opretholde og få deres 
klublicens, er der fra indeværende sæson også blevet 
implementeret et krav om en fastansat  SLO. Dette er 
nedfældet i UEFAs regulativ, hvorfor DBU og dermed  
Superligaklubberne er forpligtet til at følge denne 
forordning.

Som fankoordinator varetager man alle fans roller og 
aktiviteter, hvilket bevirkede, at jeg måtte fravælge min 
funktion i AGF Fanklub og træde ud af AFA’s bestyrelse 
for på den måde at være neutral i forhold til de forskel-
lige tilgange til at se fodbold og til det at være fan. 
Mit arbejde er meget omfattende, da jeg både agerer på 
hjemme- og udebane. Det er endnu ikke et ultimativt 
krav, at jeg skal deltage ved alle kampe, men det er et 
valg, jeg/vi har truffet for at kunne være tættere på 
jer fans og derved have lettere ved at supportere jer i 
forhold til de ønsker, som I måtte have op til, samt ved 
og under kampene.

Her kan I læse om de ting, som jeg går og beskæftiger 
mig med.

Jeg er bindeleddet mellem fansene og AGF og har til 
opgave at forbedre dialogen mellem fansene og AGF. Mit 

arbejde afhænger af de informationer,  jeg indsamler 
under og op til kampene, ligesom det er vigtigt i beslut-
ningsprocesserne, at disse informationer er troværdige, 
både for jer, men ikke mindst over for de gæstende 
klubbers beslutningstagere. 

Jeg informerer fansene om beslutninger, som der er ble-
vet truffet af AGF, og kommunikerer ligeledes fansenes 
synspunkter tilbage til AGF.

Jeg opbygger ikke kun relationer til fansene, men også 
til de forskellige sikkerhedschefer/sikkerhedsansvarlige, 
vagter og til det stedlige politi.

Inden hver kamp tager jeg kontakt til den anden klubs 
fankoordinator for at snakke om kampens afvikling på 
den bedst mulig måde.

Indhenter jeg oplysninger fra fansene om, hvad de 
ønsker at have med ind af flag, banner, trommer, 
megafon osv. Ifølge gældende regelsæt, skal der søges 
tilladelse til dette senest 7 dage før kampen for at sikre 
jer alle en saglig sagsbehandling, men det har været en 
meget stor opgave at få formidlet ud.

Jeg får tilsendt ansøgninger fra udeholdets fans om, 
hvilke tifoer der ønskes, for derefter at kontakte den 
relevante sikkerhedschef og klubben i forhold til en 
godkendelse. I den forbindelse kan der være mange 
hensyn, der skal inddrages i beslutningen, og her spiller 
økonomi for klubberne en væsentlig rolle i forhold til 
f.eks. at dække for reklamer osv.

Når ansøgningerne er vendt, og der forelægger en 
godkendelse eller et afslag, er det min pligt at kom-
munikere denne beslutning retur til jer, hvilket til tider 
har været en stor mundfuld.



11

Fankoordinator Vibeke sammen med Graulund, der er på vej til modtage Æresmedlemskab i fanklubben. Fotograf: Jesper Zacho Elgaard
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Jeg er forpligtet til at kontakt den sikkerhedsansvar-
lige, politiet og udeholdets fankoordinator hver gang, 
vi har et gæstende hold.

På kampdagen skal jeg være til stede blandt fansene, og 
hvor dette måtte være hensigtsmæssigt, kommunikere 
med udeholdets fans og repræsentanter uden for det 
område af stadion, der er afsat til dem.

Før kick-off holder jeg møde med den anden fankoor-
dinator, den sikkerhedsansvarlige, politi og vagter og 
drøfter de udfordringer, der måtte have været, og hvad 
vi kan forvente, der kommer alt efter kampens resultat.

Under kampen skal jeg være til stede blandt vores egen 
fans, men skal stadig stå til rådighed for udeholdet 
fankoordinator, ligesom det er mit lod at mægle mel-
lem vagter og fans, hvis der opstår problemer eller 
uoverensstemmelser i forhold til de trufne beslutninger.

Efter kampen skal jeg sørge for at Man Of The Match 
bliver fulgt over til vores After Match Bar.

Jeg skal indhente oplysninger fra vores fangrupper 
om, hvad de ønsker at medbringe af flag, banner 
osv. og herefter sende ansøgningerne til udeholdets 
fankoordinator, som så tager den videre snak med den 
sikkerhedsansvarlige og klubben/marketingsafdelingen 
ifht. tilsagn eller afslag. Herefter er min rolle at kom-
munikere retursvaret tilbage til vore fangrupper.

Jeg skal ligeledes tage kontakt til den sikkerhedsansvarlige 
på det stadion, som vi skal besøge, hvor jeg skal meddele 
vedkommende, hvor mange gæster vi regner med til deres 
stadion. Dette er af stor vigtighed i forhold til at sikre os, at 
de rette ressourcer afsættes til visitations-, anvisnings- og 
serviceopgaver - herunder forplejning i afsnittet.
På kampdagen skal jeg være til stede blandt og i kon-
takt med fansene uden for udeholdets stadionafsnit og 
deltage i en kort briefing med fankoordinator, politi og 
de sikkerhedsansvarlige.

Under kampen skal jeg være til stede i det område af 
stadion, der er afsat til AGF-fansene, ligesom jeg skal 
have kontakt med vagterne, den sikkerhedsansvarlige, 
politi og den anden fankoordinator.

Efter kampen skal jeg være til stede nær det område af 
stadion, der er afsat til AGF-fansene, ligesom jeg følger 
med fansene til bussernes opmarchområde og hjælper 
med at sende fansene retur i god ro og orden.

Til hverdag er jeg i tæt dialog med AGFs administration 
og sikkerhedschef om løst og fast, samt om de udfor-
dringer fans og jeg selv i min rolle som fankoordinator 
står over for. Desuden er den uformelle omgang med 
beslutningstagerne i AGF med til at sikre, at opgaver 
ofte bliver løst, før de bliver til problemer ude på 
lægterne.
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Af Tom Bak Hansen

Fredag 12. oktober 2012. Et par linjer på det sociale 
medie Twitter gør, at det uofficielle broderskab mellem 
AGF tilhængere går amok. Peter Graulund indstiller kar-
rieren lød den allerførste besked fra en rygtesmed, som 
jeg fik fat på. Øøøøh hvad???!!!

Vi skal et stykke hen på eftermiddagen, før journa-
listerne er med og det stille og roligt bliver rigtige 
nyheder - og ikke blot rygter.
Den er god nok. Graulund kan ikke holde til gamet mere 
og må sige stop for helbredets og familiens skyld. En 
bedre begrundelse skal man lede længe efter. Manden 
med sine holdningers mod og den terrier-agtige indstil-
ling til fodbolden har selv truffet beslutningen. Stort!

Peters krop er ved at være slidt efter en professionel 
karriere der startede for Vejle Boldklub i 1995, altså 
for 17 år siden under legendariske Ole Fritsen dernede.

Flere alvorlige skader har i de senere år truet Peters 
muligheder for spilletid, og det er da også smerterne 
fra en diskusprolaps i nakken, der er blevet for store 
til at det er rimeligt at fortsætte som moderne atlet 
på AGF´s førstehold. Peter har i forbindelse med disse 
skader udvist en ærgerrighed og en indstilling, der er 

Graulund er Gud i Aarhus, hvilket banneret 
med Skt Peter og Aros illustrerer så flot.
Fotograf: Jesper Zacho Elgaard 

Graulund modtager sin hyldest af de aarhusianske fans. 
Fotograf: Jesper Zacho Elgaard
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misundelsesværdig for selv den mest rygradsløse teen-
ager, som står og klapper taktfast med, når Peter har 
scoret for De Hviie.
Den kærlighed, de fleste AGF-tilhængere har haft for 
Peter, kan bedst udtrykkes igennem et indslag, jeg så 
på tv, da Eva stod med tårer i øjnene på værtshuset 
Søren Bruun og sagde ”Kongen vil blive savnet” på 
TV2Østjylland. Jeg er enig.

Kært barn har mange navne, siges det. Peter har længe 
været kendt som Hunden, Guden eller blot Kongen.

Ingen og jeg mener ingen kommer let til de positive 
kælenavne. Det er nemt nok at være sarkastisk og hitte 
på de spydige, negative af slagsen men de store ord som 
Kongen og Guden får man kun ved at have bevist sit værd 
som spiller og menneske igennem helt ekstraordinære 
præstationer. Præstationer der gør, at hvis Peter stillede 
op som borgmester i Aarhus, ville han vinde overlegent.  

Vi er mange, der i en del år har joket med, at Peter har 
reddet AGF så mange gange, at han fortjener en statue/

buste foran Stadion. Det håber jeg inderligt at nogen 
vil tage initiativ til at få realiseret. Det er det mindste, 
vi fans kan gøre for at hædre den betydning, Peter har 
haft for klubben de år, som han har været her.

Peter rundede for ganske nyligt de 100 mål for AGF og 
dermed også et hav af oplevelser for os. En af dem, 
jeg sætter mest pris på, var, da Peter i 2010 i helvedet 
(1.division) mod FC Fyn scorede 2 mål, et med hvert 
ben - i Martin Jørgensens støvler. Martin havde nemlig 
brokket sig en smule over, der ikke var mål i hans støv-
ler. Det modbeviste Peter lige på sin helt egen måde.

Det er sådanne oplevelser der gør at jeg altid vil elske 
den mand og den betydning, han har haft for mit 
dejlige hold. Hans fanden i voldske indstilling, hans 
engagement på banen, når der var mest brug for den, 
hans mål og hans ligefremme måde at optræde på i 
medierne.  Bare se på den måde Peter stopper på i dag; 
ikke én af spillerne vidste åbenbart, at det nu var nok, 
nok, som Peter selv har udtrykt det. 

Jeg vil slutte med en opfordring, en opfordring til 
at indsende dine Graulund- minder og oplevelser til 
fanklubbens blad ”Fæstningen”, således vi kan få dem 
trykt og bevaret som en hyldest til manden med de 100 
mål og tusindvis af oplevelser.

Aarhus vil savne dig, Peter!

Har du en oplevelse eller et minde 
du vil dele med os så skriv på 
unihiiir@yahoo.dk.
De bedste og mest interessante 
vil blive bragt i bladet.

En rørt Konge takker af.
Fotograf: Jesper Zacho Elgaard
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20 års jubilæum i fanklubben Fotograf: Jesper Zacho Elgaard 
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Kjære alle i Fanklubben! 

Gratulerer så mye med 20 års Jubileu-
met.
Jeg kommer aldri til å glemme 29. Mai 
1992. En flott solskinnsdag på Århus 
Stadion og Pokalfinale mellom AGF og B 
1903 var den store begivenheten.

B 1903 var store favoritter før kampen, 
men med 20 000 på tribunen knuste vi 
Københavnerene hele 3-0 :-)
Denne hærlige seieren ble også starten 
på AGF's Fanklubb.

For meg betyr Fanklubben noe helt spe-
sielt, og jeg er stolt av å kunne være 
Æresmedlem !!!
AGF og Fanklubben vil alltid ha en plass 
i mitt hjerte og jeg håper dere alle vil få 
oppleve gode og store øyeblikk med AGF 
i årene som kommer !!!
Ha en sjov aften alle sammen :-)

Jan Halvor Halvorsen

Hilsen fra Leon A.

Hej alle sammen. Og tillykke med Jubi-
læumet! 
Håber I har en fed aften. Savner altid 
AGF meget, og håber I en dag vil lade 
mig slutte karrieren hos jer. Hvor er det 
fedt og følge de hviie for tiden:-)

AGF vil altid være min klub , og I vil altid 
i mine øjne være de bedste fans i Dannark.

Mange hilsener Leon A.

Hilsen Fra 
Thomas Thorninger

Det har altid været en fornøjelse at blive 
båret frem af de blå/hvide farver og 
stemmer. Den støtte i har givet klubben 
har altid været uvurderlig. Og at Fan-
klubben nu har eksisteret i 20 år vidner 
netop om dette faktum

Tak for mange gode år. Håber at se jer på 
lægterne til oldboys-kampene! Tillykke 
med de første 20 år. 

Mvh Thomas Thorninger
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STORT tillykke til AGF´s 
fanklub med de 20 år.

Det er fantastisk, hvordan i støtter AGF 
i medgang og modgang. Det betyder alt 
for holdet, at Fanklubben er der.
Håber I får en fantastik fest. 

De bedste hilsner  
Kim Ziegler
AGF Ambassadør

Kære AGF Fanclub

Stort tillykke med de 20 år og hvilke 20 
år i har på bagen.

Det at have rund fødselsdag i et år hvor 
mange ting ser ud til at gå op i en høje-
re enhed er ganske enkelt en fornøjelse 
og det skal I være stolte af. I, som om 
nogen, har tegnet og stået den konti-
nuitet der efterhånen er blevet godt og 
grundigt implementeret i hele klubben, 
har så stor betydning for at tingene går 
op i en sammensmeltet enhed på og 
udenfor banen.

I, som om nogen, har været så meget 
igennem, skal hermed fejres og I som 
allermest fortjener dette, med jeres tål-
modighed og stædige kraft har sunget 
og tiljublet holdet og klubben selv i de 
allersværeste situationer, det er ganske 
enkelt prisværdigt og ganske enestående.

I er om nogen rygraden i den posi-
tive fankultur, der med største respekt 
misundes af andre. I har vist vejen for 
andre i både mod- og medgang til gavn 
for klubben og byen – det skal I være 
stolte af.

Jeg håber I også fremover vi vise den 
vej… 
Jeg vil hermed ønske Jer alle en rigtig 
god fest fredag og håber I må forsætte 
jeres fantastiske arbejde og støtte til 
fordel for klubben og jer selv.

God fest. 
Med venlig hilsen
Lars Windfeld

Kære AGF fanclub

Hjertelig tillykke med fødselsdagen. 

Tak for den kæmpe uundværlige støtte i 
har været i alle de år jeg har været i AGF. 

Rigtige fans er med i medgang og modgang. 
Og med de op og nedture, glæder, smil, 
grin, tårer skuffelser og vrede vi har 
oplevet sammen, har i hele vejen holdt 
AGF logoet højt. 

Derfor er i stolte som få, altid en kæmpe 
hjælp for holdet, og uden tvivl Dan-
marks bedste og mest loyale fans:-) 

Hjertelig, hjertelig tillykke med fødsels-
dagen. 
Vh. Brian Steen Nielsen. 

Kære AGF fanclub

I ønskes stort tillykke med de 20 år.
Tak for jeres evig opbakning, til klubben 
og holdet. 
I er verdens mest trofaste og fede fans. 

Venlig hilsen Stig Tøfting
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Den helt store overraskelse i forbindelse med vores 20 års fødselsdagsfest lør-
dag den 9. november, må siges at være gaven fra AGF på 20.000 kr. til stem-
ningsfremmende aktiviteter. Det er en meget fornem gave, og vi vil selvfølge-
lig i samarbejde med resten af den aarhusianske fanscene sørge for at bruge 
pengene bedste muligt.

I forbindelse med vores fødselsdagsfest i lørdags har vi modtaget et par videohils-
ner fra byens borgmester, Jacob Bundsgaard, og den tidligere AGF spiller Michael 
Lumb. Vi har lagt hilsnerne på vores facebook-profil.

Deltagerne ved festen lørdag aften fik desuden udleveret et lille jubilæumsskrift 
med fødselsdagshilsner fra nær og fjern, der i blandt Peter Graulund, Jacob Poulsen, 
Kim Ziegler, Mike Tulberg, Jan Halvor Halvorsen, StigTøfting, Brian Steen Nielsen, 
Jerimiah White, Lars Windfeld, Thomas Thorninger, Leon A mv.

Fanklubben takker for alle hilsner, både dem på skrift og video, det betyder meget 
for os, at I ikke har glemt de oplevelser, vi har haft i fællesskab.

Det er også på sin plads at takke alle vores medlemmer - passive som aktive, der 
skal være plads til alle. Alle jer, der igennem de sidste 20 år har ydet en indsats 
i fanklubben, og som har været med til at bevare denne forening. Det kan I være 
stolte af! Det er jeres indsats der gør, at der stadigvæk i dag er noget, der hedder 
AGF Fanclub Aarhus. Respekt!

Blå og hvide hilsner
AGF Fanclub Aarhus
Vi vil se bold, ik vold

Vores sponsorer af stort og småt i forbindelse med fødselsdagsfesten:
www.ceres.dk www.parkarena.dk www.agf.dk www.agf.dk/shop/
www.ok-snacks.dk www.metro.dk www.cinemaxx.dk 
www.schweizerbageriet.dk / www.facebook.com/nrgiforfan
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Så skal vi til det igen, alle medlemmer under 15 år har igen i år muligheden for 
at komme helt tæt på AGF’s superliga-trup. 
Der vil være mulighed for at få en snak med spillerne, autografer, konkurrencer, m.m. 

Hvor:
Dato: Søndag den 3. februar 2013
Tidspunkt: kl.12-16, døren åbnes kl. 11.15 
Sted: Søjlegaarden, NRGipark, Stadion Allé 70, 8000 Aarhus

Hvem kan deltage:
PLUS – BK medlemmer/medlemmer af Fanklubben under 15 år
(betalende BK medlemmer).: Gratis adgang
Basis - BK medlemmer: Skal betale et mindre beløb
Voksne: Skal betale et mindre beløb

Tilmelding.:
BK-Basis/BK-Plus/voksne skal tilmelde sig for at få adgang til Nytårsfesten 2013
Voksne har kun adgang sammen med enten PLUS - BK medlem eller Basis BK 
medlemmer, Max 2 voksne pr. barn

Vel mødt til en super hyggelige søndag midt i den laaaange vinterpause!
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Et af efterårets magiske øjeblikke
Fotograf: Jesper Zacho Elgaard
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1880 AGF
Fotograf: Jesper Zacho Elgaard
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Var det Varde?
Ja det var det! En af mine yndlingsting i tilværelsen er 
at følge pokalbolden trille rundt på de danske stadions.  
I går aftes var mine Hviiee helte på besøg i Varde, ja 
det vil sige Esbjerg for kampen var flyttet på grund af 
tv-transmission til et stadion med lysanlæg. Det var der 
nok en flok Varde-indbyggere, der var en smule trætte 
af, for der var da kun mødt en 885 mennesker op for at 

se noget kvalivare fra den der superliga prøve kræfter 
med deres lokale håndværkere – jeg tror der var dukket 
nogle flere op, hvis den kamp var blevet spillet på deres 
eget anlæg uden lysshow og tv-tid til deres målscorer 
Smidt & Co. Nå, pokalen er i gang, og jeg er så småt 
ved at finde ud af, hvordan jeg kunne planlægge en tur 
til København den 9/5 2013.
Drømmer lever……… 

Mandag aften var Hedens udvalgte bonderøve tilsat 
¾ del udenlandsk arbejdskraft på besøg i Smilets By, 
og det var sgu befriende at se vores drenge banke den 
fusions/kujonklub og deres ihhhsåhippe dårligt klædte 
discodansende (Har I lagt mærke til når den mand jub-
ler??) træner Glen Riddersholm og Duncan!!! Nøj, hvor 
den sejr lunede på den gode måde på trods af, at det 
blev lidt spændende til sidst.

Jeg er pisseligeglad; en sejr er en sejr, Aron scorede 
PeterGraulundhjælpemig igen-igen, og vi er simpelthen 
på vej ind i en af de bedste positive stimer i de seneste 
10-15 år for AGF!!!!!!!!!!

Nå, så kom vi da noget nærmere jordforbindelse igen. 
Tak for det SønderjyskE!!! Det var blevet sværere og 
sværeew at få armene ned til tastaturet og skrive en 
smule om alle de feede ting ved at være GFer for tiden: 
Det gode spil, Sloths flotte udvikling, Kasper P må 
træne med igen, Aron og alle hans mål – for han skulle 
da lige prikke en ind igen i dag. Jow jow!!! Den knægt 
er FOR vild!!!!!! 2-2 er en halv sejr og et halvt nederlag. 

Lad os tage det negative først: Tabet af 2 point. Så kort 
mener jeg, det kan siges. Det positive: vi dominerer i 
lange perioder, vi afslutter og vi kommer foran. Spillet 
ser blændende ud, kombinationerne glider, afleverin-
gerne rammer, og vi burde lukke sådan en kamp. En 

Aron Johansson jubler over scoring mod FCM 
Fotograf Jesper Zacho Elgaard 
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anden ting vi SKAL tage med os fra sådan en kamp til 
de næste par opgør: Kynisme!!! Vi skal sgu kunne holde 
en 2-0 føring – ELLER få lukket lortet med en pind 
mere!!!!!!!!!!!  Jeg havde gerne set Guden Graulund 
komme ind og score det der mål nr 100 for AGF i denne 
kamp, men jeg tror jo på, at Peter Sørensen så noget på 
den midtbane, vi havde mere brug for med indhoppet af 
MJ. Det er ok! Vi er ubesejret i 4 kampe i suppen (og 
en i pokallen i træk!!!)

Det er godkendt. Men vi skal arbejde med at lukke kam-
pen OG holde os til konceptet tiden ud!!!

Pokalfeberen udeblev, men patienten overlevede, så der er 
plads til en ny omgang feber. Aarhus Fremad lagde græs 
til, ja det vil sige vores eget græs, da Riisvangen ikke 
magtede opgaven, hvilket jeg, som den pokalidiot jeg er, 
gerne vil beklage. Der var omkring 2000 tilskuere, ingen 
tv- transmission og en generelt hyggelig atmosfære, som 
jeg personligt ville have ELSKET at opleve på Fremads 
hyggelige stadion. Men det er egentligt underordnet nu, 
da vi er videre. Det virkelig væsentlige fra den kamp var, 
at Graulund scorede sit mål nr 100 for AGF. Det er en stor 
præstation af den mand, som vi fans holder så meget af!!!!

Tillykke med de mange mål og gid, at du når at lave 
mange flere for os!!!!

Endnu en vigtig udebanesejr kom i hus i går i Odense. 
På mål af Devdariani og ham der den ustyrlige Baron 
Aron Bacon tog De Hviie en 1-2 sejr med sig hjem til 
Fredensvang, og det er fandme fedt at se, vi kan hive 
point med hjem fra sådan en svær kamp. Det er altså 
rigtigt fedt at holde med GF for tiden og se, hvor meget 
vi udvikler os. Spillere og trænere får enheden til at 
hænge sammen, så det kan ses, og resultaterne stille 
og roligt tikker ind på kontoen. En eneste lille bøn ud 
over naturligvis at fastholde rytmen i suppen er, at 
vi virkelig prøver at satse på at nå langt i pokalen i 
år…… Jeg drømmer om den tur til Parken hver gang, 
jeg snakker pokalbold. I skylder os den tur………… ;P

Ja, så ligger vi nummer 2!!!! Efter gårsdagens sejr et 
sted i Haderslev, og før dagens resultater er tabel-

len det flotteste syn, jeg længe har set med de tre 
små bogstaver AGF involveret, i lang, lang tid. Spil-
let er igen ganske godkendt, og vi viser noget af den 
kynisme/effektivitet, vi manglende, sidst vi mødte 
Sønderjyske. Aron scorer for sjette kamp i streg i sup-
pen, og vi vinder den fjerde udebanesejr i træk (med 
en målscore på 15-2 – eller deromkring). Det er ganske 
enkelt en af de bedste perioder i AGF i nyere tid, vi er 
inde i!!! Til spillere, trænere frivillige og fans omkring 
holdet: NYD DET!!!!!!!!

Peter Graulund indstiller karrieren. Jeg kan ikke rigtigt 
finde en grimasse, der kan passe, ej heller skrive noget, 
der ikke bliver en flæbende omgang sødsuppe. Det er 
jeg ikke sikker på, Peter vil bryde sig om. Derfor: Tak, 
Peter!!!! Tusind tak for alt! Du er en legende og jeg vil 
sgu savne dig.

Alt vel herfra til dig og din familie.

Uafgjort i verdens mest ligegyldige lokalopgør(i Aar-
hus). Ponyerne har igen fået skovlen under os, og de 
ligner mere og mere et rigtigt superligahold og ikke en 
flok prøveløsladte landbrugsskoleelever på ekskursion 
med fokus på græs. Det piner mig at finde svagt posi-
tive vendinger om dem – men i mine øjne gør de det 
altså temmelig fornuftigt for tiden.  

Årets kamp – var det vist ikke helt, men meget tæt på 
mener jeg. AGF var på besøg i Odense og leverede et 
målrigt og meget medrivende opgør. En flot oprejsning 
oven på det skuffende resultat mod RFC. Sejren bety-
der, at vi nu igen er inde i en af de her vilde, vilde 
perioder. En rekord periode, faktisk. 5 udebane kampe 
og 15 point!  Det er ny klubrekord – vi har heller ikke 
tabt i 8 kampe I TRÆK i ligaen nu. Det er egentligt en 
dejlig fornemmelse, og jeg glæder mig vildt til at skulle 
ekspedere Lyngby ud af pokalen.

Hold nu kæft, hvor har jeg bare svært ved at se de gode 
sider ved, at vi tabte til Lyngby i går i pokalturnerin-
gen. Den turnering, som vi har så flot en historie i, har 
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vi nu igen for gud ved hvilken gang forladt, inden det 
er blevet rigtigt sjovt. Mit personlige kærlighedsforhold 
til denne lunefulde møgkælling af en turnering er noget 
slidt efter igen at blive kylet ud som køkkenaffald af 
et lavere rangerende hold. (Og du holder BARE kæft, 
hvis du siger Glostrup!!!!!!)  Jeg savner Peter Rudbæks 
ærlige holdninger til tingene og især hans forhold til 
pokalen, som han værdsatte og stilede efter at vinde 
når han satte hold for AGF.  Ikke at jeg mistænker 
Peter Sørensen & Co for at pisse op og ned af lodtræk-

ningerne, når de ser dem, men at det sådan skal gøres 
på den forfinede, beregnende københavnermåde ved 
at trække reserverne og uprøvede konstellationer ind 
i rampelyset til disse kampe – og det kan vi sgu ikke 
klare som hold endnu!!!!!

Det kan være den dag kommer, men jeg så nu altså 
gerne, at vi tog handsken op og stillede med stærkeste 
opstilling i pokalen, når vi en sjælden gang imellem 
skal spille i denne dejlige turnering, som vi har vundet 

Morten "Duncan" Rasmussen i nærkamp med Devriani Fotograf: Richard Skovby 
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så mange gange. Det kan være, det ikke længere er ”fint 
nok” at sætte sig ned og se på ”Mindernes Allé” på 
AGF´s hjemmeside og banke noget respekt ind i knop-
pen på såvel spillere som ledere i den daglige tumult på 
Fredensvang for at perspektivere, hvor meget nogle af 
os tilhængere elsker og respekterer pokalen.

Jeg postulerer, at HVIS vi nogensinde igen kvalificerer 
os til en pokalfinale, så ville vi fylde Parken med AGF-
tilhængere uden at blinke. Sådan en tur er der ingen 
fans, der vil misse efter at have brugt et par minutter 
på førnævnte Allé og drømt sig tilbage til 1955, 1957, 
1959, 1960, 1961, 1965, 1987, 1988, 1990, 1992 og 
1996...

Nå, ja, godt så!!!!
Jeg har på bedste beskub prøvet at udskyde mine 
indlæg i dagbogen her, indtil der var noget pænt at 
skrive – og med fare for at skulle endnu en pinefuld 
omgang tæsk igennem i næste superligarunde - så er 
det altså tid til at samle op på de seneste 3 ligakampe, 
som alle er tabt til henholdsvis FCK, ACH og senest i går 
til de danske mestre FCN.  Jeg ville forfærdeligt gerne 
have kunnet fortsætte med klubrekorder og fortælle om 
ubesejrede Hviiee helte, der rendte rundt med armene i 
vejret ude på træningsanlæggene og var stort set uden 
jordforbindelse. Det er nok i grunden meget godt, at vi 
ikke kørte FCK over, skilte ACH i atomer og gjorde FCN 
mere rundtossede end hende der Amalie fra Paradise 
Hotel, som vil igennem svingdøren i Bruun’s Galleri ud 
mod M.P. Bruuns Gade. 

Det korte af det lange som bolden triller for De Hviiee 
lige nu, er noget i retning af, at der lige skal strammes 
en tand op på trods af skader, karantæner og andre små 
ting. Vi hænger ikke helt sammen – især i forsvarskæ-
den kan der rykkes lidt tættere sammen, men det er jeg 

sikker på, at der bliver arbejdet på her sidst på en hård 
efterårssæson. Tegningerne i holdets optrædener giver 
lovning om så meget mere, og det er som om, at vi i 
Aarhus godt ved, at noget fornuftigt er under opsejling. 
Jordforbindelsen bliver i hvert fald holdt rimeligt for-
nuftigt – på trods af visse hjerneblødninger i Horsens, 
(lad nu inventaret stå røvhuller) – og vi virker rimelig 
tilfredse med indsatsen, og resultaterne uden at blive 
urealistiske. Det klæder altså AGF-tilhængere at have 
rykket sig sammen med holdet. Hov, nu fandt jeg alli-
gevel noget at være glad for...
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Interviewet af Josephine Gretlund, AGF Fans Sjælland i 
august 2012

Som spiller i AGF havde Jan Halvor stor succes og var 
en del af det AGF-mandsskab, der i 1992 vandt Pokal-
turneringen. Jan Halvor spillede 67 kampe for AGF og 
scorede et enkelt mål.

Jan Halvor spillede 5 landskampe for Norge.

Jan Halvor har nu sluttet sin aktive karriere som fod-
boldspiller og slået sig ned i NYC som assistenttræner i 
Major League Soccer for New York Red Bulls.
Jan Halvor er æresmedlem i AGF Fanclub Aarhus.
(Kilde: Wikipedia)

3131

Tiden i AGF blev en fantastisk afslutning på en lang 
fodboldkarriere. Jeg har nogle af mine bedste fod-
boldminder fra de to et halvt år i Aarhus. Jeg fik gode 
venner, som jeg stadig har kontakt med. Jeg har besøgt 
dem næsten hver sommer, siden jeg flyttede tilbage 
til Norge.

Mit største øjeblik i AGF var helt klart Pokalfinalen i 
1992, da vi mod alle odds slog B 1903, som nu hedder 
FC København. Stemningen på Aarhus Stadion var helt 
utrolig, og AGF vandt 3-0. Det blev en stor sejrsfest !! 
Et andet stort øjeblik var, at to af mine sønner blev 
født i Aarhus, og selvsagt måtte have de danske navne 
Jesper og Torben (efter min gode holdkammerat Torben 
Christensen).

Dengang
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Født 8.  marts 1963

1982: Pors 
1983-85: Eik-Tønsberg
1986: Jerv
1987-88:  Brann
1989:  Start
1989-92: Hertha BSC
1992-94:  AGF
1994: Sogndal
1995-96: Rosenborg
1996: Byåsen

Jeg mindes, at fansene rigtigt godt kunne lide, når jeg 
tacklede igennem. Så fik jeg ofte blod på tanden, og 
det gik udover den ene tvilling Johansen i Pokalfinalen. 
Efter at han havde beklaget sig lidt for meget til dom-
meren, råbte fansene ”Av, Av, Av”, hver gang staklen 
var i nærheden af bolden. For mig er dette et sjovt 
minde. Jeg har nok ikke mange stjerner i bogen hos 
mine modspillere i Danmark ;=)

For tiden arbejder jeg som træner sammen med Hans 
Backe i NY Red Bulls. Et vældigt spændende og udfor-
drende job. Det er lærerigt at arbejde i så stor en klub 
med flere stjernespillere, så som Thierry Henry, Tim 
Cahill og Rafa Marquez. Håbet er i år at vinde hele MSL 
Cup i USA (ligaen).

For hele familien er det en fin oplevelse at opleve den 
amerikanske kultur. Men i fremtiden ønsker jeg mig til-
bage til Europa, og da meget gerne Danmark, som jeg 
synes, er et utroligt flot land at bo i.

Jeg er både glad og stolt over at være æresmedlem af 
AGFs fanklub, som i år fylder 20 år. I alle årene har jeg 
fulgt med i, hvad der sker i klubben, og det har været 
rigtigt fint at få medlemsbladet Fæstningen tilsendt.

Nu
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Dengang
Interviewet af Josephine Gretlund, AGF Fans Sjælland i 
juni 2012

Mike Tullberg spillede for AGF i 1,5 år, hvorefter han i 
2007 blev solgt til Reggina Calcio i Serie A for omkring 
7,5 mio. kr. Blandt andet på grund af et flot mål mod 
Brøndby, som senere blev kåret til årets mål i Superli-
gaen af flere medier.

D. 14. maj 2012 valgte Mike at stoppe sin karriere som 
aktiv fodboldspiller efter et meget langt skadesforløb.
(Kilde: Wikipedia)

Mine 1½ år i AGF har jo selvsagt betydet alt for den 
måde min korte karriere udviklede sig på. Jeg kom fra 
en korsbåndsskade og en danmarksserie klub, og 1½ år 
efter stod jeg i Serie A. 

Jeg var heldig, at det var den rigtige træner og sports-
direktør for mig personligt, der var i AGF på daværende 
tidspunkt. Jeg fik chancen som uprøvet ung spiller ret 
hurtigt. Det første halve år rykkede vi desværre ud af 
superligaen, men jeg fik min debut og fik lov at snuse 
til det. Det næste halve år var nok det sværeste for 
mig i klubben. Jeg scorede i næsten samtlige kampe 
for reserveholdet, og mente nok jeg skulle være inde 
omkring 1. holdet, men det var jeg ikke. Det ændrede 
sig dog i foråret, hvor jeg efter en omgang kyssesyge 
fik tilspillet mig en reserverolle for Peter Sand og fik en 
del indhop og kampe. Som de fleste læsere nok ved, gik 
det jo så stærkt i sommeren 2007. Jeg startede sæso-
nen med bænkplads mod Horsens blandt andet og fik så 
chancen nede i Esbjerg. Det gik rigtig godt. Jeg var så 
heldig, at en italiensk klub sad på lægterne. De så også 
kampene mod AAB, FCK og Brøndby.  Den sidste kamp 
var vel nok min bedste, og med et fint mål blev jeg 
solgt til Reggina Calcio, daværende Serie A klub. Dette 
var selvfølgeligt enhver ung drengs drøm. Så AGF blev 
mit springbræt til alle de oplevelser, jeg fik i udlandet. 
Selvom det var relativt begrænset fodboldmæssigt 
grundet skader, har det været helt fantastisk.

Født 12. januar 1985

-2003: Randers Freja 
2003-06: Grenaa IF
2006-07: AGF
2007:  Reggina Calcio
2008-09: Hearts
2009: Rot-Weiss 
 Oberhausen
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Der er ingen tvivl om, at oprykningen til superligaen, 
vi sikrede os nede i Kolding, hvor jeg også fik scoret, 
står som noget helt specielt. Det var ventet, at vi ryk-
kede op, men festen med hele klubben og især fansene 
vil altid stå som noget specielt for mig. Personligt var 
årets mål mod Brøndby selvfølgelig også specielt, og 
noget jeg aldrig vil glemme.

Jeg kan huske engang, der var nogen, der havde sneget 
sig ud til vores træning på en ret kedelig regnvejrsdag 
som del af en polterabend. Der fik vi arrangeret, at vi 
skulle sparke efter brudgommens bare numse fra en 
15-20 meters afstand. Jeg fik et fantastisk træf på bol-
den, og ramte lige hvor det gjorde mest ondt. Det var vi 
selvfølgelig flere, der morede os godt over ;0)

Jeg følger AGF, alt det jeg kan. Det var selvfølgeligt 
lidt noget andet, da jeg stadig kendte alle spillerne, 
men der er ingen tvivl om, at AGF har en speciel plads 
i mit hjerte. Jeg har dansk fjernsyn, og har haft det, 
lige siden vi tog til udlandet. Så AGF kampene bliver 
set hver gang, der er tid til det. Det er dejligt, at se 
det de har fået bygget op, for byen Aarhus og fansene 
fortjener det virkelig.

Jeg bliver boende med min kæreste og hund hernede 
i Tyskland nogle år endnu. Min kæreste mangler et år 
af sit studie, og som det ser ud nu, begynder jeg om 
nogle måneder at uddanne mig som sælger i et firma, 
hvor jeg så skal gå i skole en dag om ugen ved siden 
af. Jeg skal helt sikkert have noget med fodbold at gøre 
senere, men det bliver nok først, når vi kommer hjem til 
Danmark om nogle år.

Til fansene vil jeg bare ønske jer alt held og lykke frem-
over. I er hovedårsagen til, at AGF er sådan en speciel 
klub at spille for. Jeg er stolt over at have båret den 
hvide trøje, og den/I vil altid have en speciel plads i 
mit hjerte!!

Nu
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Dengang
Interviewet af Josephine Gretlund, AGF Fans Sjælland i 
juni 2012

Lumb kom til Zenit efter at han havde spillet for danske 
AGF, hvor han kom fra den talentfulde årgang '88 fra 
AGF, der vandt DM i juniorliga.

Michael Lumb spillede fast for superligamandskabet 
som venstreback. 

Michael Lumb råder over en veludviklet teknik og 
spilforståelse, og det tidlige gennembrud hos AGF 
har sikret ham adskillige U-landskampe. Pt. er han på 
U21-landsholdet.

Kåret til efteråret "STJERNESKUDDET" 2007 i Ekstra 
Bladet, da de mener, at han kan udvikle sig til en 
topspiller på venstre back pladsen. Samtidig viste en 
del udenlandske klubber interesse i det unge stjernefrø.

I 2008 fik Michael Lumb "Årets Arla U21 Landsholds-
talent", som blot den anden AGF spiller nogensinde 
(Martin Jørgensen modtog ligeledes prisen i 1996).
I 2009 fik Michael Lumb debut på A-landsholdet i en 
venskabskamp mod USA.

Den 11. januar 2010 skiftede han til den russiske klub 
Zenit. I sommeren samme år valgte han at skifte til 
hollandske Feyenoord på en et-årig lejekontrakt i håb 
om, at han kunne skaffe sig mere spilletid.

Den 31. januar 2011 meddelte den danske Superliga-
klub AaB, at man har lejet Lumb i Feyenoord indtil 
sommeren 2011. Lumb er nu tilbage i Zenit.
(Kilde: Wikipedia)

Født 9. januar 1988

2005-10: AGF 
2010-: Zenit
2010-11: Feyenoord (udlån)
2011:  AaB (udlån)
2012:  Zenit
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Min tid i AGF har betydet alt for mig. Jeg fik min fod-
boldopdragelse dér, fik min debut i Superligaen dér, og 
dermed også skabt mig det navn, jeg har i dag, i AGF. 
Udover det har jeg rigtig mange venner i og omkring 
klubben…
Min karriere har vel formet sig fint, altså jeg fik en 
drengedrøm opfyldt ved at komme til udlandet. Det har 
desværre ikke givet den spilletid, som jeg havde håbet 
på, men sådan er gamet en gang imellem, og jeg kan 
sige, at jeg ikke er den eneste spiller, der ikke har spil-
let, som man havde håbet på.

Jeg har mange bedste minder med AGF. Som ung-
domspiller vandt jeg både drenge DM samt Juniorliga-
en, og udover det vandt jeg Nike cup med Drengeholdet 
i Portugal.

Med Førsteholdet er det nok først og fremmest min 
debut ude mod OB. Selvfølgelig var oprykningen meget 
vigtig og stort, men vi skulle også op fra 1 division !

Jeg har dansk TV, mens jeg er i udlandet, og dermed føl-
ger jeg, hvordan holdet klarer sig. Jeg ser deres kampe, 
såfremt jeg har mulighed for det. Og jeg er glad for at 
se, at det er gået dem rigtig godt denne sæson, hvilket 
de forhåbentlig kan fortsætte med i næste sæson samt 
i Europa.

Jeg synes, jeg har et fantastisk liv, hvor jeg ikke har 
fortrudt mine handlinger. Jeg lever med den holdning, 
at hvis du aldrig tager chancer i livet, kommer du aldrig 
fremad. Dermed er jeg glad for det, som jeg har opnået 
indtil videre, men selvfølgelig vil jeg arbejde videre 
med min karriere, og se hvad jeg kan opnå i fremtiden.
Udover det har jeg jo fået en dejlig sund og rask søn 
på 1 år nu. Så jeg klager bestemt ikke. Jeg har et rigtig 
dejligt liv og nyder det fuldt ud.

Jeg har altid godt kunne tænke mig at slutte det hele 
af, hvor det hele startede, i AGF. Det vil være en drøm, 
men om det kommer til at ske, kan jeg ikke svare på, 
det må tiden vise. Men det er helt klart min drøm at 
slutte af  i Aarhus og AGF.

Nu
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Af Anja Lilli Beikes

Fredag den 9. november havde fanklubben slået sig ned 
på en af byens mest centrale pladser Store Torv, hvor et 
af byens vartegn Domkirken er placeret.
Teltets farver var naturligvis hvidt og blåt som far-
verne på byens hold. Schweizerbageriet havde i dagens 
anledning valgt at sponsorere fanklubben med 2 store 
Othellolagkager og cirka 300 chokolademuffins. De var 
bare super mums! Fanklubbens fotografer havde sørget for en jubilæums-

plakat, der kunne købes for den nette sum af 50 kr. 
Hvis man ikke var medlem, var der selvfølgelig også 
mulighed for at blive medlem af fanklubben.

Teltet var godt besøgt, ikke mindst da Graulund kigge 
forbi for at modtage sit æresmedlemskab. Som altid tog 
han sig god tid til at skrive autografer, og som et af 
billederne viser, var der også tid til en high five med en 
af de yngre fans. Denne dag var Gralund i selskab med 
Onside, der fulgte ham med et kamera. Et indslag, der 
blev vist den efterfølgende søndag i Onside.

Det var ikke kun Onside, som var med på en kamerakig-
ger, også TV2Østjylland var på besøg.
Efter overrækkelsen af det evige æresmedlemskab var 
der konkurrencer i teltet sponsoreret af NRGi for fan.
Desværre blev fødselsdag afsluttet med et trist nederlag 
i Horsens, krydret med en fødselsdagshilsen fra både 
Casa Arena Horsens og AGF-spillerne til fanklubben.
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”Det kan han da ikke! Der er ikke noget AGF uden 
Peter Graulund!”

”Vi kommer til at mangle hans fandenivoldskhed og 
ekstreme fighterhjerte på banen”

”Peter Graulund har været en del af mit barns AGF 
opvækst. Han er synonym med AGF i vores familie”

”Det kan godt være, han ikke har fået sin fodbold-
opdragelse i AGF, men han har på så mange måder 
været med til at skabe klubbens og holdets identitet 
i sin tid i Aarhus. Man kunne altid regne med en 
helhjertet indsats og en LYST til fodbolden, som man 
ikke ser hos mange spillere mere”

Det her er bare nogle af de ting, folk i fanmiljøet 
omkring AGF har sagt til os i bestyrelsen, siden Peter 
bekendtgjorde, at han stoppede sin karriere.

Det fortæller på tydeligste vis, hvordan Peter i sin tid 
i AGF har givet enormt meget af sig selv og altid har 
været til stede – om det så har været på banen, eller en 
af de utallige gange, Peter har deltaget i fanklubbens 
forskellige arrangementer.
Peter repræsenterer på alle måder de centrale værdier, 
som vi i fanklubben forbinder med det, at være AGF’er:

YDMYGHED over for opgaven
FIGHT på banen
STOLTHED over og KÆRLIGHED til klubben

Det var derfor ikke nogen svær beslutning at træffe, at 
Peter Graulund naturligvis skal hyldes med AGF Fanclubs 
særlige æresmedlemsskab.

Peter, tusind tak for din store indsats for vores klub og 
ikke mindst for os som fans – vi håber, vi bliver ved 
med at se meget til dig fremover.

Hjerteligt tillykke med udnævnelsen!
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Lyden af Århus...
Hadsten

Silkeborg

Århus

Skanderborg

107.9

106.5

92.2

94.6
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AGF er og vil altid være 
min klub. 

AGF har en speciel stemning og når jeg 
kommer i klubben føler jeg mig altid vel-
kommen. Nu hvor jeg er blevet ambassa-
dør for klubben gør kun følelsen endnu 
stærkere og jeg kan mærke at der er 
flere folk i byen der elsker AGF. Jeg var 
selv med i 1992 da vi vandt pokalen og 
over B1903 med 3-0 på Århus Stadion 
og kan tydeligt huske hvor kanon det 
var, at i fans skabte en fantastisk stem-
ning og har gjort det lige siden. Allerede 
da vi kørte i bussen ned af Stadion Alle 
kunne vi mærke, at det var en speciel 
dag og det må vi sige det var. Tusind tak 
for jeres opbakning gennem de sidste 
20 år og jeg nyder at komme på Århus 
Stadion og se mit hold folde sig ud og 
lytte til verdens bedste fans. Ha' en god 
aften og fest den 10. november.

Claus Christiansen

Hey AGF fans! 

It's Jeremiah White aka Mr. USA! You all 
are the best fans in the world. It was an 
honor to play for you, and now that I 
have retired... I am one of you. 

Go AGF! Go AArhus!

Peace and Love, 
Jeremiah White USA!
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Kære AGF fanclub

Et kæmpe stort hvidt tillykke med 20 års fødselsdagen...

Jeg takker jer af hele mit hvide hjerte for den helt igennem fan-
tastiske opbakning i altid har givet mig... Første gang i 2003 hvor 
i hjalp mig med at få min karriere på ret køl igen efter et mislykket 
ophold i Tyskland, og tusind tak for at i gav mig glæden til fodbold 
igen.. Dernæst for den helt uvurderlige støtte efter jeg rev min 
akillesene over for et år siden... Uden alle jeres hilsner og støtte er 
det nok ikke sikkert, at jeg tog kampen op for at vende tilbage, I 
gør det bare så meget sjovere at løbe på banen...

I har taget mine børn til jer og det takker jeg også jer for, og de er 
med stolthed medlem i Bjørneklubben, så jeg håber naturligvis om 
ca 15-16 år en ny Graulund vil være at finde på NRGi park :-) :-)

Vi har i fællesskab oplevet mere i de 8-10 år sammen, end hvad de 
fleste fodboldklubber og spillere går igennem på en hel karriere.. 
Jeg har haft 4 direktører, 5 trænere og 2 nedrykninger, Dermed 
sagt I er uvurderlig enestående for AGF og spillerne, mere loyale og 
trofaste støttere findes ganske simpelthen ikke...

Tusind tak...

De bedste hilsner
Peter Graulund 
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HUSK 
at du mod fremvisning af gyldigt 

fanklubmedlemskort får 10 % rabat 
på AGF merchandise 

i AGF Fanshoppen i NRGI Arena.

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

Støt fanklubbens samarbejdspartnere. De støtter os!

Du får 5 kroners rabat på alle pizzaer hos

Marselis Boulevard 24

ØSTBANETORVET 2 · 8000 ÅRHUS C.
86 16 92 57

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

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

Giver gratis adgang til andetholdets hjemmekampe

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

www.aarhusbowlinghal.dk

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

STRANDVEJEN 39 V. HOTEL MARSELIS

GIVER 10 % PÅ ALLE VARER

TIL FANKLUBBENS MEDLEMMER 

VARNA KIOSK 

10% RABAT

I BRUUNS GALLERI
GIVER IMOD FREMVISNING

AF GYLDIGT FANKLUBMEDLEMSKORT
10 % RABAT PÅ NØGLER

10 % PÅ AL SKO REPARATION.

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

Sekretær  Sanne Laursen fans@agf-fanclub.dk

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

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

FÆSTNINGEN NR. 4 2012:
Redaktion:  Anja Beikes bladudvalg@agf-fanclub.dk
  Martin Eskerod Nielsen
  Tom Bak Hansen
  Richard Skovby
  Thomas Haumann
  Henrik Andersen

Layout:  Casper Riis casper@lasertryk.dk
Fotos:  Ole Nielsen, Jesper Zacho, Gunnar Nielsen, Richard Skovby m. fl.
Forside foto  Georgiske grimasser fra Mate Vatsadze, fotograf: Richard Skovby
Oplag:  800 stk.( Fra juni 2011 udsendes bladet som PDF hvis dette ønskes )

Deadline næste nummer: 9. februar 2012.  Forventet udgivelse: 3. marts

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 reklameres over til 
fans@agf-fanclub.dk

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