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Et noget anderledes efterår i Superligaen lakker i skrivende stund mod enden. Efteråret har vist, 
at Superligaens hold er blevet mere lige. Et par tabte kampe og et hold kan rutsje drastisk i 
tabellen. Hold, der i starten var bundhold, er nu på vej mod toppen. AGF fortsætter det, som 
de er bedst til: det ustabile spil, hvilket næsten hver uge giver en ny plads i tabellen. Så i 
vinterpausen kan vi glæde os til et forår, hvor alt kan ske.

Vinterens transfer kender vi allerede lidt til. Danny Olsen starter som AGF’er den 1. januar, og 
vores fotograf fangede ham til et videointerview, som nu er blevet til en artikel i dette blad. 
Mød den nye mand i den hviiie trøje og hør om hans forventninger til klubskiftet. Vi skal også 
tage i mod nordmanden Johan Lædre Bjørdal, der skal husere i forsvaret. Det bliver spændende 
at se den nye forsvarskonstellation i aktion, bliver det med Anders Kure eller Pasanen?

Dette blad er også en tur forbi Tyskland af flere omgange. Tyskerne kan nemlig få mange tilsku-
ere på deres stadions, så hvorfor ikke lærer af dem? En af vores skribenter har været forbi den 
lidt alternative klub St. Pauli i Hamburg, og det er der også kommet lidt skriverier og billeder 
ud af.

I oktober måned afholdt fanklubben et spillermøde på Fredensvang, her havde fans mulighed 
for at stille alverdens spørgsmål, Fæstningen var naturligvis også til stede. Læs i bladet, hvad 
vores forsvarskæmpe Anders Kure synes om sin egen personlige sang.

Derudover har bladet som noget nyt en konkurrence. Vi håber på stor deltagelse, selvom det 
kræver lidt af en indsats fra vores læsere.

Der er selvfølgelig også andre gode historier om en af de unge spillere, aktiviteter i fanklubben 
og selvfølgelig billeder fra efterårets kampe. 

Nyd juleferien med Fæstningen ved din side – glædelig jul, godt nytår og God læselyst,

Anja Lilli Beikes
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I bestyrelsen har vi i løbet af året fokuseret på at 
få flere medlemmer og flere frivillige til at arbejde 
i fanklubben. Og selvfølgelig har vi arbejdet for, 
at fansene kan støtte AGF på bedst mulig vis. 

I Speakers Corner har fansene vist, at vi stadig 
væk kan give den gas, dog har der været nogle 
udfald som selvfølgelig skyldes spillet på banen 
og andre dårlige undskyldninger, men sådan 
burde det ikke være. Står man i Speakers Corner 
forpligter det, og vi vil på kraftigste opfordre jer 
medlemmer til at give den gas, for at ære byens 
hold, når de hvide løber på banen for at forsvare 
de blå og hvide farver.

I den nye samarbejdsaftale som fanklubben 
indgik med AGF, var et af de nye tiltag to print 
selv-billetter til valgfrie superligahjemmekampe 
i sæsonen 2013/2014 til alle medlemmer, som 
vi håber, I vil bruge. Har 
man sæsonkort, så brug 
dem på dine venner, og vis 
dem dit fristed, hvor den 
oplevelse, du ikke finder 
andre steder, udspiller sig. 
Kampen imellem hjemme-
holdets og udeholdets fans eller eksempelvis en 
fejlkendelse af dommeren, der kan få et helt sta-
dion til at gå amok. Det er set før, at VI kan ændre 
en fodboldkamp - ”bare” ved at støtte vores hold.

Tilbage i maj måned blev det besluttet at give alle 
medlemmer ved genindmeldelse et gavekort på 

jyllandstur/u billet. Dette tiltag har I taget godt 
imod, selv om vi har gjort det lidt svært for jer at 
bruge, da vi lavede turene til Aalborg og Randers 
gratis. Hvis vi skal være helt ærlige, så havde vi 
forventet, at de store tv-selskaber på uretfærdig-
vis igen ville give AGF et hav af mandagskampe, 
og med gavekortet ville det måske være nemmere 
at lokke jer til at tage afsted, selvom det måske 
kostede lidt at få fri fra job og skole m.m. Men 
vi håber stadigvæk, at rigtig mange af jer vil få 
brugt gavekort i løbet af sæsonen. Derfor husk at 
tilmelde jer til den pågældende udebanetur senest 
4 hverdage, før kampen spilles.     

I skrivende stund lever vi stadig væk i pokalen, de 
bolsjestribede fra Aalborg venter i kvartfinalen, 
og endda på hjemmebane på NRGI Park. På vejen 
imod kvartfinalen har den stået på flere besøg på 
Sjælland med kampe i Brønshøj og i København 
mod B93. I den forbindelse vil vi gerne rose AGF’s 
fans på Sjælland for deres støtte af holdet på flot-
teste vis, da fremmødet fra smilets by har været 
lidt tyndt fra de forskellige fraktioner, der plejer 
at sende busser afsted.

Vi forventer, at AGF bliver 
det ene af de to hold, der 
mødes Kr. Himmelfartsdag 
torsdag den 29. maj 2014, 
hvor den tiende pokaltriumf 
skal hjem til smilets by.  

Vi er superglade for de medlemmer, som vi har, 
men vi vil jo gerne være flere, hvis nogen skulle 
være i tvivl. Med de medlemsfordele vi har nu, 
så er værdien af medlemskabet dobbelt så høj i 
forhold til, hvad du betaler for det. Vores samar-
bejde med AGF gør, at vi kan tilbyde jer medlem-

”Det er set før, at VI kan ændre 
en fodboldkamp - ”bare” ved at 

støtte vores hold”
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mer en megen favorabel medlemspakke. Dog kun 
så længe, at AGF synes det er god ide, og også i 
denne forbindelse har vi erfaret, ”at med ærlighed 
kommer man længst”. Derfor håber vi meget på, at 
I vil gøre brug af de attraktive fordele, der er, så 
AGF fortsat synes, det er en god idé at fortsætte 
og på sigt udvide samarbejdet med fanklubben. 
Vi forsøger at forbedre vores ”produkt” hele tiden 
i samarbejde med alle vores frivillige medlem-
mer, der har vidt forskellige kompetencer. De er 
med til at gøre en forskel for alle medlemmerne 
i fanklubben, så vi hele 
tiden udvikler os, så vi 
fortsat kan lave attraktive 
tilbud til alle fanklubbens 
medlemmer. 

Bestyrelsen har bedt alle 
vores nuværende udvalg 
om at være med til at finde nye ”ildsjæle”, der 
kan være med til at sænke gennemsnitsalderen i 
udvalgene. Men lige den del går bestemt ikke som 
håbet. Vi overvejer på det kraftigste at ændre 
hele vores struktur, da vi har fundet det endog 
meget svært at finde de ”ildsjæle”, som skal være 
fanklubbens fremtid. Og her er det, at DU kan gøre 
en forskel. BLIV FRIVILLIG i fanklubben, og gør 
dit til, at fanklubben bliver ved med at være det 
naturlige samlingssted for AGF’s fans. 

Hvis du har spørgsmål, eller at være frivillig. Har 
du forslag, ris, ros m.m., så kontakt os venligst 
pr. mail - bestyrelse@agf-fanclub.dk eller ring til 
Fanklubben i telefontiden (se side 2 i Fæstningen).    

Vi har valgt ikke at bruge ret meget spalteplads 
på Peter Graulunds nye bog. Bogen ændrer ikke 
på hans status som æresmedlem i Fanklubben. Vi 

blev dog kimet ned af den ene efter den anden 
journalist, som synes vi skulle sige noget og tage 
part i en sag, der ikke specifikt har noget at gøre 
med os. Kort og godt holder vi med AGF, og Peter 
Graulund er stadigvæk æresmedlem.
 
Som noget nyt er ”neutrale” fans blevet opfordret 
til at komme med deres meninger. Det er første 
gang det er blevet muligt at blive hørt i AGF 
fanregi, hvis man ikke allerede har sin gang i 
de fraktioner, der nu i forvejen samarbejder med 

AGF. Det såkaldte fanpanel 
er lige blevet offentlig-
gjort og har i skrivende 
stund ikke haft deres første 
møde. Vi hilser det nye 
tiltag meget velkommen og 
har store forventninger til, 
hvad det kan blive til. Og 

vi håber på, at det i det lange løb vil være med til 
at gøre stadionoplevelsen bedre for alle tilskuere 
på NRGI Park
 
Der er jo en kort vinterpause i denne sæson, og 
med superligastart den 21-24. februar, er sæsonen 
lige om hjørnet, inden vi faktisk opdager det. I 
perioden op til sæsonstarten vil der dog være 
diverse arrangementer for jer medlemmer, der kan 
være med til at gøre vinterpausen endnu kortere. 
Alt dette kan I følge med i på AGF Fanklubs face-
bookside og vores hjemmeside www.agf-fanclub.dk
 
Her til sidst vil vi fra bestyrelsens side ønske alle 
jer medlemmer, og alle jer i og omkring klubben 
en rigtig Glædelig Hviiiid Jul og Blåt Nytår. 
 

VI SES 

” BLIV FRIVILLIG i fanklubben, og 
gør dit til, at fanklubben bliver 
ved med at være det naturlige 
samlingssted for AGF’s fans” 
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HUSK lige at du skal tilmelde dig senest 4 hverdage kl. 15 før kampdag (typisk tirsdag), hvis du vil 
være sikker på en plads i bussen/busserne !!

Afhængig af kamptidspunkter kan turene til Randers og Viborg forventes at blive med tog sammen 
med andre fangrupper inkl. barbesøg. Hvis der er tilslutning nok, sender vi også busser af sted, der 
kører direkte til stadion.

Andre tiltag som f.eks. tilbudspriser inkl. billet kan ligeledes forventes, men alt den info vil du kunne 
læse på fanklubbens facebook-side og hjemmeside, da vi i skrivende stund er i planlægningsfasen 
og alt kan ske, vi kan dog kun love en ting, det det bliver monstersjovt.

HVIS AGF kvalificerer sig til semifinalen i pokalturneringen, vil der blive arrangeret bustur hertil.

Og en eventuelt finaletur bliver med statsgaranti ÅRETS OPLEVELSE, og vi forventer det bliver en 
togtur til Parken den 29. maj 2014.

Så kryds lige alt hvad du kan for, at det sker!!!

Går du rundt og har fået lyst til at være turleder på udebaneturene, så tøv ikke:
send en mail til turudvalg@agf-fanclub.dk, så vil du blive kontaktet hurtigst muligt.

Turlederjobbet indebærer at du sammen med en eller flere andre møder i vores garage 45 minutter 
før afgang fra Musikhuset og bærer øl, vand og lignende ind i bussen, tager imod betaling, når 
deltagerne stiger på bussen og sørger for, at vi holder pause(r) samt kører med til garagen efter 
kampen og tømmer bussen.

Til gengæld er turen samt entrebillet til kampen helt gratis for dig.

VI SES I 2014 til nogle fede aways !!!

KOM SÅ DE HVIIIE !!!

KH
TURUDVALGET
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VINTERJAKKE FRA HUMMEL
Junior 600 kr. 

Voksen 700 kr.

JYLLANDS HOVEDSTAD. SAMLET SIDE OM SIDE.

VI STÅR STADIG HER. SVIGTER ALDRIG JER.

Besøg os på agf.dk/shop
- du får 10 % rabat på alle ikke-nedsatte varer

ved fremvisning af gyldigt fanclub-medlemskort
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Af anfører for AGF, Steffen Rasmussen

Journalisten tog mig – selvfølgelig, fristes man til at 
sige – på ordet, så efter vores 2-1-sejr over Viborg 
bad han mig om at kaste to terninger, der skulle 
vise vores placering i denne sæson. Nu er jeg ikke 
den store gambler og plejer heller ikke at have held 
i spil, så den 8’er, jeg slog, 
lægger jeg ikke det store i. 
En ting vil jeg dog gerne 
slå fast: Vi stiler efter mere 
end det – ja, nok nærmere 
det halve!

Men hvorfor denne snak om terninger? Ja, bedømt 
ud fra denne Superliga-sæson skulle man tro, at 
det var terninger, der afgjorde udfaldet i hver spil-
lerunde. Ikke kun i vores tilfælde, men for stort set 
samtlige kampe. Alle slår alle – og derfor har Super-

ligaen aldrig været mere jævnbyrdig, end den er i 
denne sæson. Kun få point adskiller top fra bund – 
og det betyder, at vi med et par sejre i træk virkelig 
kan tage et stort spring i tabellen. Modsat kan vi 
blive overhalet af mange hold, hvis vi ikke formår at 
hente point i et par kampe i streg.

Det handler med andre ord om stabilitet, hvis vi vil 
spille med dér, hvor det er sjovt. At finde ind på et 
spor, hvor vi kontinuerligt formår at sætte point ind 
på kontoen. Hvordan når vi så derhen? Meget vin-
des i forberedelsen. Jo bedre forberedt vi er, desto 
større er chancen for succes. Intet må overlades til 
tilfældighederne, og enhver tænkelig detalje skal vi 
tage højde for. Den målmandstræning, jeg har med 
”Magic”, er et udtryk for denne tilgang. Vi arbejder 
minutiøst med selv de mindste detaljer, så jeg står 
bedst muligt rustet, når det gælder point. Genta-
gelse efter gentagelse. Dag ud og dag ind. Du kan 
selvfølgelig ikke træne dig til alt, men du kan mak-
simere dine muligheder for at lykkes – og det sker 
via hårdt og målrettet arbejde på træningsbanen.

Efterårssæsonen er snart 
forbi, og vi har en lang 
vinterpause foran os. Her 
har vi mulighed for – både 
individuelt og kollektivt – at 
gå endnu mere i dybden med 
nogle af de områder, hvor vi 

synes, der er plads til forbedring. Et kig på stillingen 
viser, at vi defensivt har noget at arbejde med. Vi 
har ganske enkelt lukket for mange mål ind – ja, alt, 
alt for mange efter min smag. Det nager min profes-
sionelle stolthed! Det skal vi have rettet op på, og 

”Du kan selvfølgelig ikke træne 
dig til alt, men du kan maksime-
re dine muligheder for at lykkes”
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det er for så vidt over hele linjen: Vores presspil, 
sammenhængen mellem kæderne, de små indbyrdes 
aftaler, spillet i feltet, 1 mod 1-situationerne m.m. 
skal blive bedre.

I den modsatte ende af banen er der helt sikkert 
også et forbedringspotentiale at tage fat på. I løbet 
af efteråret har vi vekslet lidt mellem at spille med 
en og to angribere – og i vinterpausen skal vi blive 
endnu skarpere på, hvad vi gør i de to forskellige 
opstillinger. Her tænker jeg på rollefordeling, løbe-
mønstre og opspilsmuligheder. 

Vores forberedelse i vinterpausen sætter kursen for, 
hvordan anden halvdel af sæsonen vil forløbe. Sæd-
vanen tro kommer der til at ske udskiftning i trup-
pen. Vi ved allerede nu, at vi får tilgang af Danny 
Olsen – en dygtig spiller, der tit har voldt os – og 
mig! – problemer med sin eminente sparketeknik, og 
jeg er glad for, at han nu er på vores hold. Om det 
bliver ved det, er endnu uvist. En ting er dog ganske 
vist: Vi har brug for at komme væsentligt bedre ud 
af starthullerne i forårssæso-
nen, end tilfældet har været 
de seneste sæsonener. Vi 
skal ganske enkelt gøre alt 
for at få en pointhøst, der 
står mål med vores ambitio-
ner om at havne i den bed-
ste halvdel og bringe os på 
behørig afstand af den streg, 
vi alle gerne vil undgå. Belært af erfaringerne ved vi, 
hvad en sløv start på forårssæsonen kan føre til, og 
det skal vi tage ved lære af. Det bringer mig tilbage 
til forberedelsen. Jo bedre indstillet – teknisk, tak-
tisk, fysisk og mentalt - vi er på dét, der venter os til 

Steffen Rasmussen takker fansene på udebaneafsnittet på 
Odense Stadion, fotograf: Jesper Zacho Elgaard

foråret, når banerne er mindre gode, og vejret måske 
også gør betingelserne svære – desto større chance 
har vi for at hente de sejre, vi alle tørster efter.

God forberedelse er altså i min verden af afgørende 
betydning for at undgå tilfældighedernes spil og i 
stedet tippe tætte kampe over til vores fordel. Det 

samme kan opbakningen fra 
tribunerne være. Derfor er 
min opfordring til jer også, 
at I fortsætter med at give 
den fuld gas på tribunerne 
på både hjemme- og udeba-
ne: At I hele tiden animerer 
os til at yde mere, lægger 
maksimalt pres på modstan-

derne og i det hele taget viser, hvem der regerer på 
tribunerne. Med jeres uvurderlige opbakning er vi et 
godt skridt på vejen mod gode resultater. 
Husk at sammen er vi stærkest!
Fortsat god sæson! Kom så de hviie!

”Vi har brug for at komme 
væsentligt bedre ud af 

starthullerne i forårssæsonen, 
end tilfældet har været de 

seneste sæsonener”
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Som overskriften også fortæller, er turnering ligeledes kvalifikationsstævne til Danske Fodbold 
Fanklubbers stævne, der hedder FairfansCup2014. Vi må stille med to hold ved stævnet i Vejle i 
weekenden 8-9. feb. 2014, da stævnet er for fanklubberne kræver det medlemskab af fanklubben for 
at kunne deltage i stævnet i Vejle.

Det to forgangene år har Tema Aros vundet stævnerne i Aarhus. Selv fairfanscup2012 vandt de, og 
blev nummer to ved fairfanscup2013, så er der mon nogen, der kan slå Tema Aros af pinden som de 
uofficielle Aarhus mestre i indendørsfodbold for AGF fans?

Vi har plads til max 20 hold, tilmelding forgår via fanklubbens hjemmeside under arrangementer. 
Der er sidste tilmelding den 26. december kl. 20.14, eller så længe der er ledige holdpladser. Vi lukker 
dog tilmeldingen den 26. december, da vi skal bruge lidt tid på turneringsplanen og udsending af 
info til de tilmeldte hold. Vi håber selvfølgelig, at vi bliver fuld booket med 20 hold til turneringen. 
Det er planen, at vi deler de tilmeldte hold op i 4 puljer af max. 5 hold, hvor kun vinderne af puljen 
går videre til semifinalen.

Under stævnet den 4. januar kommer Michael Toft forbi stævnet og viser hans færdigheder og ligele-
des giver alle mulighed for at lære nogle tricks, men programmet kan findes på fanklubbens facebook 
side og selvfølgelig på hjemmesiden www.agf-fanclub.dk

Alle er velkomne til at deltage i stævnet som spillere eller tilskuere, vi forventer, at alle respekterer 
fanklubbens motto ” Vi vil se bold, ik vold”. Vi sætter fairplay på og uden for bane meget højt, og 
ja det er dommerne på banen, der bestemmer, uanset om man er enig el ej.

VI SES
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Af Henrik Andersen 

Det eneste originale ved sangene er vel at klub-
bens navn indgår i de fle-
ste af sangene, men ellers 
er melodierne de samme 
som hjemme i Smilets By, 
og i en enkelt af sangene 
havde jeg da også svært 
ved at undertrykke et smil, 
da der blev sunget ”Come 
on you boys in brown”. 

Jeg befinder mig til en 
kamp i 2. Bundesliga, blot 160 km. syd for den 
dansk tyske grænse på Millerntor stadion, som er 
hjemmebane for FC St. Pauli. Sammen med 28.000 

andre tilskuere skulle jeg overvære en kamp mellem 
St. Pauli og Paderborn.
Vel ankommet til stadion blot 20 minutter før 
kick-off gik det stærkt igennem kontrollen og ind 
på stadion. Det var tydeligt, at man havde hentet 
inspiration fra revolutionære områder i Mellemame-
rika, da man skulle male murene inde på stadion. 

Inde på tribunen var der allerede fyldt op, men 
jeg fandt mig en plads på langsiden sammen 
med mine rejsefæller. En langside med plads til 
omkring 10.000 tilskuere, hvoraf størsteparten er 
ståpladser. Stemningen var allerede i top. 

Jeg kiggede op på lystavlen lige til venstre for 
mig. Som på alle moderne lystavler var der logo 
af kampens deltagere. Over St. Paulis logo stod 
der FC St. Pauli, mens der over Paderborns logo 
blot stod der Gäste. 

Under lystavlen hang en Mini Cooper på siden 
med det karakteristiske 
logo kendt fra sørøverflag, 
også kaldet Jolly Roger, 
malet på motorhjelmen.  
Her var ingen vammel-
sød flinkeskole overfor 
det gæstende hold, og 
her skulle det ikke kun 
mærkes, men også ses, at 
man var på udebane - Old 

School på den fede måde. 

Nederst bag målet til venstre for mig stod ultras 
grupperingerne, som under kampen blev styret af 

”Her var ingen vammelsød 
flinkeskole overfor det gæst-
ende hold, og her skulle det 

ikke kun mærkes, men også ses, 
at man var på udebane - Old 
School på den fede måde” 
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4 capoer.
På samme afsnit, men over Ultras grupperne 
var der siddepladser. På den modsatte langside 
har man sponsor loungerne og sponsorerne. Da 
man skulle bygge denne tribune fandt man flere 
ueksploderede bomber fra 2. verdenskrig. I øvrigt 
noget man stadig har problemer med. Således gra-
ver man ude på området, bag den tribune hvorpå 
jeg stod, efter andre ueksploderede bomber. 

I det lukkede hjørne mellem Ultras og sponsorerne 
har man en ”Kinder Block”. Det er faktisk en slags 
børnehave, for her kan forældre, der skal til fod-
bold, ”parkerer” deres børn, som så sammen med 
andre børn kan se kampen. Afsnittet er overvåget 
af voksne. Forældrene kan herefter overvære kam-
pen, hvor de plejer sammen med deres venner. Som 
en af vore værter kækt bemærkede ”Som regel bli-
ver alle børnene hentet straks efter kampen”.

Bag det andet mål står den eneste tribune fra det 
gamle stadion. De andre 3 tribuner er alle nye 
og moderne. Denne gamle tribunes fundament er 
bl.a. bygget på murbrokker fra de bombede huse 
fra 2. verdenskrig. Den er forhøjet med stilladser, 
og adgangsforholdene er ganske forfærdelige. Så 
forfærdelige, at sikkerhedschefen frygter at hjælpen 
vil nå for sent frem, hvis der en dag er en tilskuer, 
der får brug for akut hjælp, når alle er på vej ud 
af stadion. I det ene hjørne af denne sektion er 
udebanesektionen, og hvis man synes, at Silkeborg 
stadion tidligere var under banens niveau, så er det 
for intet at regne for, hvorledes det må føles der-
nede. Man står omtrent en halv meter under bane 
niveau, og samtidig står der LED reklamer oppe på 
banen, så man skal faktisk ret højt op for at kunne 

se banen. Men trængslerne på denne tribune er 
snart ovre, fordi når denne sæson slutter, rives den 
ned, og en ny moderne tribune bygges.
Akkompagneret til AC/DC og en enkel tifo kom 
holdene på banen. Tonerne fra ”Hells Bells” blev 
overdøvet at tilskuernes taktfaste råb ”ST. PAULI 
– ST. PAULI – ST. PAULI”. Enkelt men massivt og 
ganske imponerende, men her var der også flere 
tusinde, som råbte det. Undervejs i kampen kom 
den ene sang efter den anden, men det der var 
mest slående var, at St. Pauli indgik i de fleste 
sange. Man sang meget mere med sit hold end 
mod modstanderen. 

Kampen var ikke noget at råbe hurra for. Min 
plads på stadion var nu heller ikke den bedste, 
men uden at gå for meget i detaljer så endte 
kampen 1-2 til Paderborn. Det kom der nu ingen 
smædesange fra tilskuerne over. Opbakningen 
var hele vejen igennem massiv. Det var tydeligt, 
at klubben betyder ufattelig meget for fansene, 
og at det drejede sig om meget mere end ”bare” 
fodbold. 
      
Inden jeg overhovedet kom til St. Pauli og 
dagens kamp, var jeg fyldt med fordomme om, 
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at fansene hernede er autonome, har piercinger 
overalt, er stærkt venstreorienterede og sikkert 
ryger noget helt andet end Prince. Mine for-
domme blev til dels bekræftet. Piercinger så jeg 
nu ikke så mange af, som jeg havde forventet, 
men der blev røget andet end Prince, og det 
blev der ikke lagt skjul på. Der er heller ingen 
tvivl om, at størsteparten af fansene hernede 
er stærkt venstreorienterede, og mange af dem 
sikkert også autonome, men det der slog mig 
allermest var den høflighed, man havde overfor 
hinanden. Som f.eks. da 
mit blik tilfældigt møder 
en anden fan, der er på 
vej ned af trappen. Han er 
ved at tage en smøg frem 
fra pakken, hvorefter han 
tilbyder mig en. Jeg tak-
kede nu pænt nej. Et andet 
eksempel var, da en fyr bag 
mig spildte lidt øl på mig. 
Han undskyldte mange gange, fordi han spildt en 
sjat øl på mig og var nærmest helt ulykkelig.

En anden ting jeg skulle erfare er, at man tager 
et meget stort socialt ansvar hernede. F.eks. 
henter man flygtninge i en lejr halvanden time 
fra Hamburg og tager dem med til en kamp. Det 
er ganske vist organiseret, men det er betalt af 
fansene. Man har også en slags ”fond”, hvorfra 
fans, der kommer til skade under fodboldkampe, 

kan låne penge. Såsom da en uskyldig fan blev 
arresteret og efterfølgende kom ud fra arresten 
uden flere af sine tænder. Han lånte penge til 
den efterfølgende tandlægeregning, som han så 
skulle betale tilbage, når han engang fik råd. 

Kampen sluttede og det uden ølkast ved sco-
ringer og lignende, og herefter gik turen til 
Fanräume og Fanladen der er en del af stadion, 
men med indgang udefra. I Fanladen har man et 
lille cafeteria, hvor man denne aften kunne købe 

falafel. På mit spørgsmål 
om, hvad den kostede 
blev, der svaret ”Det du 
har råd til”. Jeg troede 
jeg hørte forkert,så jeg 
spurgte igen, hvortil der 
blev svaret, at hvis jeg 
havde råd til at give 1 
Euro, så gav jeg det, og 
hvis jeg havde råd til 10 

Euro, så gave jeg det. Tror nok jeg endte et sted 
midtimellem.

Såvel indenfor som udenfor Fanräume og Fan-
laden var stemningen høj, og der var fyldt med 
mennesker, selv 2 timer efter kampen var slut. 
Der blev hygget og skålet, og til tonerne af ”I’m 
a Barbie girl” blev der danset og sunget i kor af 
mange glade St. Pauli fans, til trods for at de 
blot 2 timer forinden havde tabt en kamp. 

”Der blev hygget og skålet, og 
til tonerne af ”I’m a Barbie girl” 
blev der danset og sunget i kor 

af mange glade St. Pauli fans, til 
trods for at de blot 2 timer for-

inden havde tabt en kamp”
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Det at være St. Pauli fan er for mange en livs-
stil og måske det eneste holdepunkt i et til dels 
hårdbelastet miljø i Hamburg. Et miljø der byder 
på mange minoriteter, men i St. Pauli er alle vel-
komne, med en enkelt undtagelse nemlig fasci-
ster. Således var klubben den første i Tyskland 
der officielt forbød nationalistiske højrefløjsakti-
viteter på stadion. På Millerntor stadion står der 
også ”Kein fussball den faschisten”, men denne 
holdning er man i St. Pauli ikke længere alene 
om. Bysbørnene fra HSV har også taget dette til 
sig for at komme deres store problemer med høj-
reorienterede hooligan grupperinger til livs. 

Selve Reeperbahn, som ligger i bydelen St. Pauli, 
markerer grænsen mellem HSV og St. Pauli. På 
den ene side af gaden er man i St. Pauli-område, 
mens man på den anden side er i HSV-område. 
Der har tidligere været store problemer mellem 
fansene, men dette er ikke tilfældet i dag, hvor 
dialog og samarbejde har haft en stor positiv 
effekt.

Det var på mange måder en helt anden verden, 
jeg var kommet til, men det var super positivt. 
Noget der bør opleves. Alle var glade, og jeg 
har kun få gange før i mit liv følt mig så vel-
kommen. Alle var åbne og imødekommende og 
uden fordomme. Det virkede ikke til, at de havde 
nogen fordomme imod sådan en småborgerlig 
fordomsfuld dansker som mig.
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Nogle af de sæsonkortholdere, der sad på den nye tribune, syntes, at der var lidt kedeligt. De spurgte 
derfor klubben, om de måtte sætte nogle altankasser og blomster op. Det gik klubben med til under 
forudsætning af, at de selv passede altankasserne og blomsterne. Derudover skulle altankasserne og 
så vidt muligt også blomsterne holdes i St. Paulis farver.

I FC St. Pauli er man meget bevidste om det med klubfarverne, måske fordi man har en meget stærk 
og stor fanskare, som man meget nødigt vil have imod sig. Således er det også påbudt sponsorer, der 
vil reklamere på tribunerne, at disse reklamer – uanet sponsorens egne farver – skal holdes i klubbens 
farver. 

I øvrigt bliver de fans der står for pasning af altankasserne kaldt Oldtras. 



Efterårets kampe
fotografer: Jesper Zacho Elgaard og Richard Skovby
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Bjørneklubben inviterer igen i år til Nytårsfest med alle AGF-spillerne. Arran-
gementet løber af stablen den 25. januar 2014.

I januar og februar måned kæmper Superliga-spillerne hårdt for at blive kampklar 
til forårssæsonen. Spillerne har dog tid til at fejre det nye år sammen med Bjør-
neklubbens medlemmer til den årlige Nytårsfest. 

--- Arrangementet er for medlemmerne af AGF Fanclub Aarhus under 15 år --- 
BjørneklubPLUS medlemmerne, som automatisk er medlemmer af Fanklubben, da 
de har sæsonkort til AGFs kampe på familie tribunen og kan deltag gratis i Nytårs-
festen, man skal selvfølgelige stadig væk tilmelde sig for at deltage.

BjørneklubBasis medlemmer er også velkomne, det kræver som altid tilmelding og 
betaling for at deltage.

På dagen får deltagerne mulighed for at træne med idolerne fra AGF – man kan 
garanteret lære et trick eller to af spillerne, der vil være mulighed for at få taget 
billeder med spillerne og få de autografer, du måske mangler i din samling.

Derudover vil der til nytårsfesten være en tifo-workshop, hvor man for eksempel 
kan lave sit eget flag.

Hold øje med www.agf.dk,hvor en tilmeldingsblanket 
snarest muligt bliver offentliggjort.
VI SES til en super hyggelige lørdag i godt selskab, 
en lille måned før bolden ruller igen i Superligaen.
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Af Anders Aakjær Nielsen

På det hold har en kun 18 årig knægt spillet fra 
start i henholdsvis det centrale forsvar og som 
højre back i fem af de seks kampe, holdet har 
spillet i 2013.

Navnet er Orri Sigurdur Ómarsson, og han spiller 
til daglig i AGF! Han må ikke forveksles med Oliver 
Sigurjónsson, som jeg tidligere har skrevet om, 
hvilket jeg kan konstatere, at nogle på diverse 
fanfora indimellem kommer til. Orri er en såkaldt 
spillende forsvarsspiller og kan udover at spille i 
det centrale forsvar og højre back også spille på 
den centrale midtbane i en defensiv rolle.

Orri kom til AGF i vinteren 2012 og blev rykket 
direkte op på U19-holdet på trods af, at han 
egentlig var U17-spiller. Orri skiftede fra klub-
ben Handknattleiksfélag Kópavogs, som man af 
en eller anden grund har valgt at forkorte HK 
på Island... Her spillede han i sin sidste sæson, 
altså som kun 16 årig, central forsvarsspiller på 
seniorholdet. Også i landsholdsregi er Orri ryk-
ket op. Da han kom til som U17-spiller, spillede 
han på Islands U19-landshold og nu spiller han, 

som nævnt, på U21-landsholdet som 18 årig. 
I forbindelse med kontraktunderskrivelsen gav 
Brian Steen Orri følgende skudsmål: ”Han har 
de spillemæssige og fysiske forudsætninger til at 
blive en rigtig dygtig forsvarsspiller, og så besid-
der han også en enorm god udstråling. Da han 
var nede og se på vores setup før jul, behøvede 
han kun ganske kort tid til at sige, at AGF var det 
helt rigtig valg for ham, og man mærker hurtigt, 
at han ved, hvad han vil. Han har en passion og 
vilje, som brænder igennem”.

Orri er rigtig dygtig til at læse spillet, har en god 
timing i sit spil og spiller med stor ro, mens han 
samtidig har en ret lav fejlprocent. Det kan til-
skrives, at han er en klog fodboldspiller, der for-
mår at tage de rigtige beslutninger på banen. Han 
har udover fodboldintelligensen, som nævnt, en 
god fysik. Når man ser Orri spille kan det måske 
være svært at spotte åbenlyse spidskompetencer, 
men til gengæld er Orri, som jeg ser det, en ret 
komplet forsvarsspiller. Samtidig har Orri i kraft 
af sine mange ungdomslandskampe mod spillere, 
der er ældre end ham selv sammenholdt med sine 
mange kampe for AGFs reservehold, mere erfaring 
end de fleste spillere på 18 år. 

Jeg har tidligere spået Oliver Sigurjónsson til at 
blive den næste ungdomsspiller, der får debut i AGF, 
men aktuelt ser Orri faktisk ud til at være tættere 
på, hvilket bekræftes af AGFs U19 -træner, Claus 
Therkildsen i det seneste AGFFAN.zine. At Orri i flere 
Superligakampe i efteråret har siddet på bænken, 
er også en tydelig indikation af, at det måske ikke 
varer længe, før vi får Orri at se i Superligaen.
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Som omtalt andetsteds i bladet er man meget 
socialt engagerede blandt fansene, men det er 
man også hos spillerne. FC St. Pauli skulle angi-
veligt være den første europæiske klub, der tog 
på træningslejr på Cuba, og en af spillerne blev 
på denne tur så chokeret over det dårlige drikke-
vand på Cuba, at han besluttede sig for at gøre 
noget ved det.

Der blev startet en kampagne for at samle penge 
ind til vandispensere. Dette arbejde er siden 
fortsat ved, at man har et galleri i gangen under 
den ene tribune. Overskuddet fra salget af bille-
derne går netop til vand og uddannelse.

Halstørklæder fra St. Pauli fanklubber over hele 
verden. Hvis man er mere end 5 fans kan man søge 
om optagelse i den ”officielle” St. Pauli fanklub, 
som en selvstændig fangruppe.

Den karakteristiske Mini Cooper med sørøverlogoet 
der er blevet et symbol på FC St. Pauli. Sørøverlo-
get hedder Jolly Roger, hvilket også er navnet på 
St. Pauli fansenes værtshus.
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Novemberregn blev til sejr
Fotograf: Jesper Zacho Elgaard
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Tifo AGF-BIF
Fotograf: Jesper Zacho Elgaard
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Hold nu kæft hvor jeg dog bare hader Viborg – 
især når de spiller mod os!! For helvede da, hvor-
for kan sådan en skide oprykker ikke bare passe 
sin stereotype tilværelse og vænne sig til at tabe 
sine kampe fra starten af??? Det skulle jo nærmest 
være forbudt at være SÅ irriterende!!!! ØV!

Jeg er nok også nødt til at gøre opmærksom på, at 
jeg på ingen måde kan lide BIF. Der er bare noget 
over dem. Deres enorme opbakning, deres måde 
at holde fast i suppetilværelsen med det yderste 
af neglene, deres skrabede pointhøst, som jeg 
mener, er alt for høj - og ja sådan et nederlag mod 
en klub som så mange andre Hviiee også hader, 
svier og gør ondt, så mit mishag ikke mindskes 
mærkbart.  Havde det store skideskur af Makinok 
bare takket ja til den store vintertransfer, han blev 
tilbudt af en eller anden obskur klub ude bag det, 

der engang hed jerntæppet. Derude, hvor du bare 
skal have et par oliekilder og være enig med den 
siddende præsident for at få lov til at have din 
klub i fred. Et salg der ville have udslettet BIF´s 
gæld i feriepengesagen med et hug. Fuck dig lede 
oliemilliardær, at du ikke bare smed så mange 
penge, at BIF´s latterlige forsøg på en ledelse 
havde savlet om kap for at sige ja til den nærme-
ste bladsmører i en grim gul trøje med et gammelt 
CODAN logo på……. Jeg hader BIF.

I går: Brønshøj. Snart: Østerbro, B93 eller Sve-
bølle, en stribe på vejen mellem Kalundborg og 
Jyderup derovre på djævleøen. Åååh pokaltrunten 
trækker mine 
dagdrømme 
rundt med et 
besnærende 
fast greb om 

Et forbistret nederlag hjemme mod dem fra Vestegnen.
Fotograf Jesper Zacho Elgaard 

”Havde det store skideskur af 
Makinok bare takket ja til den 
store vintertransfer, han blev 

tilbudt af en eller anden obskur 
klub ude bag det, der engang 

hed jerntæppet”
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mine følelser, min våde drøm om en Kristi Fly-
vedag i Parken med tusinder af hvide sjæle på 
tur…….

”Lad mig følge med, til Kina og Amerika, til dødens 
dal og verdens tag, til rejsen ender, Lad mig følge 
med, til natten og endnu en dag, til drømmen får 
sin virkelighed og intet mindre”

Hvorfor skal jeg bøvle med underlige sætnings-
konstruktioner, når eksempelvis Poul Krebs har 
sagt det så smukt??

Jagtsæsonen er for alvor gået ind i dag. For en 
mangeårig jæger som mig betyder det først og 
fremmest kammeratligt samvær med ligesindede 
og sekundært, at jeg får vildt til kødgryderne 
herhjemme. For vores elskede hold betyder det 
nok ikke så meget, men jeg kan dog nemt drage 

to paralleller: For det første bør det uafgjorte 
resultat i Slaget om Jylland mod AAB varsle tider 
om en intens jagt på point. En jagt, der sørger for 
at høste point til kontoen i de næste fire kampe 
mod henholdsvis RFC, FCN, EFB og VFF. Her er mit 
succeskriterium ret simpelt: 6 point eller mere!!!  
Det er kampene mod FCN og VFF jeg tror på sejr, 
og vi skal selvfølgelig gå efter mere end de 6 
point, men det er et af mine opsatte mål. Vi kan 
passende starte med at høste point mod RFC på 
lørdag, som vi notorisk har det vanskeligt imod. 
Jagt begynd!!!!!

Den anden parallel er knap så munter: Det kam-
meratlige skal lægges lidt i baggrunden for vores 
gode georgiske ven Skhirtladze. Davit skal seriøst 
til at tage sig sammen og jage den rette indstil-
ling. De vedvarende rygter om uro i truppen kan 
jo henledes på Davit men det er jo tydeligvis et 
personligt problem Skhirtladze har haft med sin 

Både maskotter og fans er klar til kampen på Aalborg Stadion
Fotograf Jesper Zacho Elgaard 
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indstilling, og dette kan på ingen mulig måde 
tværes ud på hele truppen, sådan som visse blad-
smørere har haft som dagsorden i en periode. AGF 
og Peter Sørensens gøren og laden i forbindelse 
med Skhirtlaze-sagen her – Davit har haft ”fri” fra 
træning i nogle dage og er siden taget til nåde 
igen efter nogle samtaler med klubben – det har 
før givet positiv effekt, og det virker som om 
der tages hensyn til det enormt uforløste poten-
tiale, som den stadig unge 
georgier render rundt og 
forvalter. Jeg håber inder-
ligt at Skhirtladze nu tager 
sig sammen og viser vilje, 
engagement og fighter som 
en gal for sin chance hos os. Jeg ser ham som en 
kampafgørende faktor, når han er på sit absolut 
bedste, og det er lige præcis der, jeg allerhelst 
vil se ham. Klø på Davit, Fight for it!!!! Avanche 
Davit, avanche!!!!!

1 ud af 6 point. Ja ja så kom vi sgu en smule 
i gang igen mod hestene. Uafgjort på et mål af 
Mate i overtiden.  Det er svært at være enormt 
utilfreds med, at vi gør det så godt mod RFC, som 
vi har det statistisk svært med – men bolden er 
rund og alt det der. Smilets By er for alvor ved 
at smile igen, da vi nu øjner muligheder frem for 
begrænsninger og netop har holdt en økonomisk 
vigtig 5. plads her, da tv-pengene blev udbetalt 
efter 11 runde. Jeg kan forstå på mine mails og 
sms-beskeder, at vi ikke behøver at spille lotto 
eller oddse nogensinde igen. Så heldig at der er 
folk i den smukke fjordby nordpå, der så det uaf-
gjorte resultat. Oooh fryd!!

Hjemmekamp mod et tilfældigt sjællandsk pla-
stikhold, og ikke engang det kan vi finde ud af at 
vinde for tiden. Jeg er ikke vred, bitter og inde-
brændt (endnu!!) – jeg er skuffet. Skuffet over 

resultatet og en smule over indsatsen, som først 
blev alvorligt ment, da vi kom bagud. Det er sgu 
sådan, vi skal spille hele tiden jungs!!!!!! Fat det 
lige inde det hele vælter…….

Esbjerg Away. En snært af europæisk succes. 
Hænderne dybt nede i de fedtede fiskelommer 
på overallsene og træskoene solidt plantet på 

den vestjyske muld. Efb 
gør det godt for tiden. Det 
er man som dansk fod-
boldtilhænger nødt til at 
anerkende. Men så stopper 
festen fandme også der!!!! 

De Hviie havde fundet et away kit, som kunne 
godkendes til at spille i, og som de fleste havde 
rigtigt, rigtigt travlt med at latterliggøre inden 
kampen. Camouflage farver, et - i mine øjne - 
frækt og catchy valg. Jeg mener, hvorfor skal det 
hele være så ordinært?  Jeg ved ikke, om det var 
trøjerne, orkanen eller Efb´s tunge ben fra deres 
EL-kamp, men det lykkedes at hale alle tre point 
i land, og vi kan igen kigge en smule væk fra den 
forbandede nedrykningsstreg.  Nu er vi henne ved 
at vi SKAL hive en sejr hjem over Viborg på søndag 
for at mit personligt opsatte mål på min 6 point for 
de seneste fire kampe skal holde. Det ser på papiret 
ud til at lykkes. Men lad os se, hvad Ove C har i 
den taktiske redskabskasse til os, og hvordan Peter 
Sørensen tror, at vi kan vinde den kamp. 

”Ja ja så kom vi sgu en smule i 
gang igen mod hestene. Uafgjort 
på et mål af Mate i overtiden”

Lange Larsen scorer, og AGF får en tiltrængt hjemmesejr
Fotograf Jesper Zacho Elgaard 
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”Godt klaret” fristes man til at sige til Ove C og 
daske ham hårdt og kærligt på skulderen. Sådan 
med et alvorligt ironisk glimt i øjenkrogen, fordi 
et hold med Ove som træner i særdeleshed har 
haft et alvorligt godt tag på AGF, men ikke i 
går!!!! Fuck hvor var det vigtigt at hive den hjem-
mebanesejr hjem!!!! Det er jo så længe siden, at 
vi sidst har vundet over VFF, at kvindebevægelsen 
var en gangart, og der ikke var opfundet varmt 
vand i hanerne – (let journalistisk stramning, I 
know……) Det er bare en dejlig sejr i en tæt, 
tæt superliga, hvor alle de her små sejre rykker os 
voldsomt i tabellen, og pt ligger vi så lige plud-
selig nummer 3. Det kan jeg sgu egentligt godt 
vænne mig til….. 

Østerbro. En mørk onsdag 
i november. Hundredvis af 
Hviie fans på plads, ja 
rent faktisk var NÆSTEN 
halvdelen af de cirka 1200 
fremmødte til gårsdagens 
pokalkamp støtter for GF. 
Det er alvorligt svært ikke 
at være glad for at se vores bredde sætte sig 
igennem og vinde sådan et opgør. B93 havde sat 
en flot oplevelse samme for deres sponsorer og 
fans med lancering af ny mascot, stor tifo og det 
hele. Egbedi stjal nok den del af showet, der var 
vigtigst for os, nemlig sejren og avancementet 
videre i pokalen, og drømmen om en Kristi Him-
melfartsdag i hovedstaden lever videre i mit sind. 
Succesen er åbenlys for øjeblikket, og kritikkerne 
har liiiiiiidt sværere ved at få vind i rygterne om, 
at Peter Sørensen har tabt omklædningsrummet, 
er kedelig og forudsigelig til træning samt for 
kontant i sin verbale omgang i det daglige. Lige 
nu har han ret i alt, hvad han gør, siger og fore-
tager sig, fordi han vinder. Så er det faktisk lige 
med et ret ligegyldig, hvad der står i den næste 

ghostwritedesemigjegharspilletfodboldudenatop-
nåandetendkultstatusieenby-bog. Er det ikke????

Nu venter det der nyhypede ”Slaget om Jylland” 
hjemme mod AAB i kvartfinalen. En kamp, der 
bliver ganske svær og kommer til at ligge sidst på 
sæsonen, på vores sikkert knoldede og halvfrosne 
mark af en bane, men det er PerBjerregårdtagemig 
en kamp jeg glæder mig helt vildt til!!!!!!!!!  
Jeg elsker pokal bold!!!!!

Hov, det er bagerens Fødselsdag. Der ligger snegle 
og boller i vinduet……..
Jeg nægter at være skidt tilpas over dommer Kenn 

Hansens linjevogter, som 
åbenbart ikke kender offsi-
dereglerne…….. Jeg vil til 
gengæld gerne være skidt 
tilpas over resultatet, som 
jo lader en del tilbage at 
ønske. Vi må derfor hurtigt 
videre og se frem af, samt 
glæde os over en okay ind-
stilling i en svær udeba-
nekamp. Vores sjællandske 

fanafdeling havde julefrokost før kampen, og det 
forlyder de har haft en aldeles fremragende fest. 
Det er jeg personligt glad for at høre – på trods af 
det pauvre resultat i kampen.  Nu venter endnu en 
landskampspause, hvor vi ligger nr 5 a point med 
FCK og netop BIF på henholdsvis 3. & 4. pladsen. 
En pause, jeg håber, bliver brugt til restitution og 
finpudsen af aftalerne her før de sidste tre kampe 
før vinterpausen. Det er 3 kampe, som bør give et 
sted mellem 3 og 5 point. Oprykkerne fra FCV har 
lidt tur i den for tiden, og dem mener jeg, at vi 
skal kunne slå på hjemmebane i Aarhus, derefter 
venter kriseramte OB ude og rækkens duks FCM 
ude i den sidste kamp. Jeg vover pelsen og tror på 
uafgjort i den ene af de to sidste og sejr over Ove 
P´s udvalgte = 4 point at tage med sig ind under 
juletræet, jo tak da!!!!!

”Nu venter det der nyhypede 
”Slaget om Jylland” hjemme mod 
AAB i kvartfinalen. En kamp, der 
bliver ganske svær og kommer 

til at ligge sidst på sæsonen, på 
vores sikkert knoldede og halv-

frosne mark af en bane”
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Af fotograf Jesper Zacho Elgaard og Anja Lilli Beikes

Danny er kommet forbi til en snak om fremtiden 
i sin nye klub AGF. Det første spørgsmål til den 
nye GF’er  er meget direkte. 

Hvilke tanker ligger der til grund for et skifte? 
”Først og fremmest synes jeg, at AGF er en rigtig 
spændende klub og en 
fantastisk fodboldby med 
rigtig mange fans”, Danny 
Olsen smil og tilføjer: ”Og 
så synes jeg, at der er et 
rigtig godt setup i klub-
ben. Jeg har tidligere haft en del snakke med 
Brian Steen, om hvordan tingene vil gøres i klub-
ben, og hvilke mål klubben har. Det står meget 
godt indenfor, hvad jeg står for som fodboldspiller.  

Så synes jeg, at det er et rigtig rigtig godt hold, 
så det glæder jeg mig til at være en del af. Så ser 
jeg også AGF som en af de større klubber i Dan-
mark, og de skal helt klart ligge i toppen og vinde 
medaljer – og det er også det, jeg har som mål, 
at AGF skal vinde medaljer de næste par år”

Hvor vil det skifte flytte dig hen i din udvik-
ling som fodboldspiller?
”Der er et lidt større pres i en klub som AGF i 
forhold til Midtjylland, og det vil jeg rigtig gerne 
prøve at mærke på egen krop også.” Danny træk-
ker vejret og fortsætter smilende: ”Der har været 
en masse skriverier – også i forhold til Graulunds 
bog, og der er sådan et lidt andet pres på spil-
lerne til at levere hver weekend, og det tror jeg 
vil være rigtig godt for min udvikling, nu har jeg 
været i Midtjylland i mange år, hvor der har været 
gode resultater og spillet Europa-Cup, og der ser 
jeg også AGF skal spille fremadrettet. Så det ser 
jeg som et rigtig godt pust for mig.”

Hvilke dele af Aarhus 
kender du bedst? 
Danny smågriner og svarer: 
”Jeg har da været her en 
del med min kone og spist 

nede ved åen, men kender ikke vejnavne og alle 
de der ting endnu. Umiddelbart vil det være sta-
dion, for alle de gange jeg har spillet der”, siger 
han med et smil på læben.

”Jeg glæder mig helt sindssygt til 
at trække den hvide trøje 

over hovedet”
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Hvilken person har betydet mest for dig i din 
professionelle karriere?
Danny bliver mere alvorlig og svarer: ”Det må 
være min familie tæt på, som virkeligt har støt-
tet mig – min kone især. Da vi var helt unge og 
valgte at flytte til Jylland sammen. Hun er min 
største fan, og min største kritiker. Når jeg har 
spillet en dårlig kamp, er hun sur, når jeg kommer 
hjem. Så hun støtter mig i alt, hvad jeg gør. Det 
er jeg utroligt taknemmelig for. Så er hun også en 
fantastisk mor og passer godt på vores unger. Hun 

får mig til at være et bedre menneske, så hende 
er jeg stort taknemmelig for.”

Hvordan er det at forlade ligaens tophold og 
måske kommende mester til fordel for AGF?
”Som jeg har sagt del gang nu – det er et spørgs-
mål, der er kommet en del de sidste par måneder 
– er det egentligt sådan, som situationen var i 
Midtjylland, inden jeg tog min beslutning om AGF 
var, at de ikke ville forlænge med mig på grund 
af, at økonomien var, som den var.” Selvom det 

Danny Olsen glæder sig til den hviiie trøje
Fotograf Jesper Zacho Elgaard 
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tydeligvis er et spørgsmål, Danny har mødt flere 
gange, forsøger han at give et nuanceret svar på 
det følelsesmæssige svære 
spørgsmål:

”AGF viste interesse alle-
rede i vinters, så da jeg 
vidste, at jeg skulle skifte, 
var jeg ikke i tvivl om, at 
det skulle være AGF. Så 
har jeg opvejet alle mulig-
heder. Sandsynligheden, for at Midtjylland lå i 
toppen, var der jo selvfølgelig, men det gør ikke 
noget om. Min beslutningen er jo truffet, og jeg 
er utrolig glad for den beslutning. Jeg glæder mig 
helt sindssygt til at trække den hvide trøje over 
hovedet. Så det gør ikke den store forskel. Det er 
måske nemmere at flytte klub, når det går godt i 
stedet for, at det går dårligt. Jeg er utroligt glad 
for mit efterår og synes bare, at AGF får en bedre 
spiller nu.”

Ser du dig selv som forræder i Herning og 
omegn nu?
”Nej, det gør jeg faktisk ikke!” 

Danny tøver et øjeblik og uddyber sit svar: ”Min 
beslutning er truffet på, at Midtjylland i første 
omgang ikke ville forlænge min kontrakt. Jeg 
har altid holdt rigtig meget af Midtjylland og har 
været der i 7 år. Den vil altid have en stor del 
af mig, det kan jeg ikke lægge skjul på. Jeg er 
klubmand uanset hvad for en trøje, jeg trækker 
over hovedet. Og lige så snart det hedder den 1. 
januar, er jeg 100 % AGF-mand og vil gøre alt for 
klubben. Nej ikke en forræder, og det håber jeg, 
og tror jeg heller ikke, at Midtjyllands fans ser 
sådan på det. Det er et 
valg, jeg har gjort karriere-
mæssigt og menneskemæs-
sigt for at prøve noget nyt. 
Og det ikke noget med, at 
jeg har været utilfreds med 

min tid i Midtjylland. Jeg har været utrolig glad, 
og jeg vil se tilbage på min tid i Herning som 

værende en rigtig stor del 
af mit liv.”

Fortæl os fans hvilken 
person og spiller, vi får 
til Aarhus den 1. januar?
”I får en spiller, som jeg 
sagde lige før, der vil gøre 
alt. Når jeg går ind til 

noget, gør jeg det 100 %. Jeg vil gøre alt for klub-
ben og mine holdkammerater.”

Danny holder en kort og pause og forsætter der-
efter sin talestrøm: ”Man kan regne 100 % med 
mig, jeg er et følelsesmenneske. I skal vide, at jeg 
vil gøre 100 procent, og det vigtigste for mig er 
at vinde fodboldkampe. Jeg er godt klar over, at 
jeg skal bevise mig på ny, og det også en del af 
min udvikling. Men forhåbentlig kan AGF-fansene 
huske, at jeg har scoret en del mål i Aarhus – og 
det vil jeg rigtig gerne blive ved med. Jeg glæder 
mig som sagt til nyt kapitel i mit fodboldliv. Jeg 
håber, at folk vil tage rigtig godt i mod mig. Det 
gør mig også til en bedre spiller. Når jeg får tillid, 
spiller jeg også endnu bedre. Jeg håber, at jeg vil 
kunne være med til at løfte AGF op.”

Danny Olsens talestrøm bliver afbrudt med af 
intervieweren sidste spørgsmål:

Det vil sige, hvis du kan mærke støtten fra 
tribunen, spiller du bedre?
”Det gør jeg 100 procent, og jeg vil også give mit 
tilbage på alle parametre. Jeg er meget venlig, synes 
jeg selv, og jeg har en god dialog med mennesker 

omkring klubben – det vil 
også være fans. Vi står sam-
men om det her, og fremti-
den vinder vi kun sammen 
og ikke hver for sig.”

”Jeg er klubmand uanset hvad for 
en trøje, jeg trækker over hove-
det. Og lige så snart det hedder 
den 1. januar, er jeg 100 % AGF-
mand og vil gøre alt for klubben”

”Men forhåbentlig kan AGF-fan-
sene huske, at jeg har scoret en 
del mål i Aarhus – og det vil jeg 

rigtig gerne blive ved med.”
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Af Anja Lilli Beikes

Denne aften gav klubbens fans muligheder for 
at få svar på de spørgsmål, de havde gået og 
ruget på – og der var nok at spørge om. Flere af 
spørgsmålene var af underholdende karakter. 

En fan ville gerne vide, om Champions League-
kampene var rent faglige aftener for spillerne, 
eller om de også drak 
bajer og spiste popcorn? 
Spørgsmålet fik da også 
smilene frem hos spillerne, 
og Anders svarede, at de 
nu sjældent indeholder 
de to nævnte ingredienser, men kampene kan da 
bruges som inspiration, det samme mente Casper 
– især kigger han på sin egen position. Steffen 
derimod har ikke den store tålmodighed til at 
se en hel fodboldkamp, og Brian Steen nyder de 
aftener, hvor han kan nyde fodboldkampe i ste-
det for at scoute.

Et andet spørgsmål var, hvor meget spillerne 
havde trænet som børn. Her fik Dominic choke-
ret både fans, Brian Steen og sine medspillere, 
da han svarede to timer hver dag. De øvrige spil-
lere havde lige som de fleste danske børn trænet 
cirka 3 gange om ugen. Brian Steen påpegede 
smilende, at så burde han da være en meget 
bedre som fodboldspiller.

En fan spurgte til, hvordan spillerne og sports-
chefen havde det med efterårets meget tætte 
superliga. Anders opfattede det positivt, og Stef-
fen påpegede, at der aldrig var noget, som hed 
nemme kampe for AGF. Brian Steen nævnte et 
par problemstillinger, eksempelvis at alle spillere 
skal performe hver gang, da to tabte kampe, kan 
få ens placering til at se skidt ud. Det ville ikke 
være godt at blive sat nederst i ligaen. For AGF 
handler det derimod om at finde stabilitet og 
placere sig mellem 3. og 7. pladsen, dog helst 6. 
pladsen.

Sportschefen blev også 
spurgt om AGFs plan med 
Danny Olsen, hvortil han 
svarede, at Danny Olsen 
er en spiller, der kan det 
hele. Han kan både spille 

6’er, 8’er og 10’er, og han kan være kantspiller. En 
sådan spiller er god at have på et lavt budget.

Et af aftenens sjoveste spørgsmål var henvendt 
til Anders Kure. Han blev spurgt til, hvad han 
syntes om at have fået sin helt egen sang. 
Anders svarede smilende, at han var stolt og 
glad – når han altså ikke lige lyttede til teksten. 
Sangen hang også fast på Anders denne aften, 

”Brian Steen påpegede smilende, 
at så burde han da være en 

meget bedre som fodboldspiller”



35

for senere stod en fuld fan ude på parkerings-
pladsen og skrålede: ”Åh Anders Kure, du er mit 
livs kærlighed…”, mens vi smågrinende indenfor 
forsøgte at koncentrere os om at lytte til spil-
lernes svar. Episoden bragte smil frem på alles 
læber – også spillerne. 
Steffen tilføjede dog, 
at han var træt af den 
sang, og at han mente, at 
Anders selv havde skrevet 
den. Jalousi er en grim 
ting, Steffen! Det varer 
nok ikke længe inden, at nogen i fanklubben 
modtager en hymne anonymskrevet til de hviiies 
anfører, som skal synges, hver gang han redder 
en afslutning.

I det hele taget bar aftenen præg af god stem-
ning og aarhusiansk humor. En fan spurgte om, 
hvem der var holdets største spasmager. Resolut 
blev der svaret Søren Larsen: ”han er stadig 5 år 
gammel oven i hovedet, selvom han har 3 børn. 
Han larmer også hele tiden”.

Dominic blev spurgt om Danmark i forhold til 
England, hvortil han svarede, at slet ikke kendte 
dansk fodbold inden ankomsten til Aarhus. Det 
går bedre nu, men han lærer stadig.

Den vigtigste rolle for os fans er at bakke op om 
vores hold til deres kampe, derfor var det meget 
naturligt, at en fan ønskede at vide, hvorvidt 
spillerne faktisk hører al vores larm. Anders sva-
rede, at selvfølgelig hører de larmen, og den er 
vigtig – også i spillertunnelen. Steffen fortalte, 

at han gerne suger stemningen til sig.

Denne aften i oktober var rygterne om Peter
Graulund så småt begyndt, og uddrag havde 
været bragt i offentligheden, derfor var der 

naturlig interesse i at høre 
sportschefens kommentar 
til den nye bog. Brian 
Steen påpegede, at han 
kun kendte til de offent-
liggjorte uddrag, men at 
den kunne ligne værdier, 

der gik i mod klubbens. I det hele brød han 
sig ikke om, at Peter Graulund udtalte sig om 
noget, at han egentligt ikke vidste noget om. 
Peter Graulund ville altid blive betragtet af ham 
som en fantastisk dygtig fodboldspiller, men han 
kunne da godt stille spørgsmål ved, hvilken en 
person Graulund er i dag. 

Efterfølgende har bogen jo medført en del pole-
mik, som vi ikke skal bruge tid på at beskrive 
her.

Hvad med Osama Akharraz, ved man, hvor man 
har ham? – blev der spurgt. Casper svarede, at 
Osama er en rolig fyr, som han har bedt om at 
slappe lidt af. Faktisk er et superfint følelses-
mæssigt menneske. Steffen tilføjede, at Osama 
havde fået en lidt svær start, han var måske 
for flyvsk. Nu er han mere moden.  Ifølge Brian 
Steen er Osama ” en af nøglerne til succes”. Han 
har den kant, spillerne skal have om søndagen.

Aftenen bød også på beretninger fra Casper 
Sloths landsholdsliv, og det lå i luften og i Brian 
Steens ord, at det rigtige bud på den unge spil-
ler vil være et farvel til ham i vinterpausen.  
Men hvor mange penge skal der så bydes? Det 
spørgsmål blev ikke stillet den aftenen, men 
måske vi får svar på det i vinterpausen.

”Steffen tilføjede dog, at han 
var træt af den sang, og at han 

mente, at Anders selv havde 
skrevet den”
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Af: Brian Petersen, tidligere formand Danske Fodbold 
Fanklubber

Noget kunne tyde på, at Tyskland har fat i nogen 
af de rigtige tiltag, og skulle man være i tvivl så 
vidner en belægningsprocent på over 90 % om, 
at Bundesligaen godt kan lokke mennesker på 
stadion på trods af finanskrisen. I den spanske 
La Primera Division sælger 
man kun gennemsnitligt 70 
% af billetterne, så lad os 
se hvad det er tyskerne 
kan, som vi måske ikke er 
så gode til i Danmark.

Først og fremmest skal de 
danske klubber finde ud af, hvem deres venner 
er, og dermed hvem man ønsker at fastholde i 
fremtiden. Det er et let spørgsmål at svare på, 
især i et supporterblad, det er selvfølgelig alle 
de loyale fans, som klubben i fremtiden altid kan 
regne med. Det har man fundet ud af i Tyskland, 

hvor alle de gode og loyale fans bliver belønnet 
på bekostning af impulskunderne og eventuelle 
turister. 

I Tyskland fylder entreindtægter ikke ret meget i 
det samlede regnskab, og det kan ses på priserne. 
Bayern München var ude kort efter erobringen af 
Champions League-titlen og sælge sæsonkort til 
120 euro (800 kroner), en fuldstændig uhørt pris 
hvis man sammenligner med forrige års Champi-
ons League-vinder Chelsea, som havde en pris på 
750 pund (7000 kroner) som billigste sæsonkort 
til den kommende sæson. 

Det er dog ikke nødvendigt at søge mod Chelsea 
for at finde et dyrere sæsonkort end i Bayern Mün-
chen. Man kan starte med at kigge i Aarhus, hvor 
loyale tilskuere må forvente at betale dobbelt op 
i forhold til de forsvarende Champions League-
vindere. Jeg skrev tidligere, at entreindtægterne 

ikke fylder ret meget i de 
tyske budgetter, men hvor 
meget fylder entreindtæg-
terne i de danske klub-
ber? Det er næppe nogen 
hemmelighed, at den sene-
ste TV-aftale fylder rigtigt 
mange penge i alle super-

ligaklubbernes pengekasser, og dermed burde de 
danske klubber ikke styre mod højere og højere 
billetpriser. Derimod bør klubberne forsøge at 
fylde tribunerne, så der kan skabes en fantastisk 
stemning til alle kampene. Fyldte tribuner skaber 
mersalg på stadion, og fyldte tribuner giver flere 

”Fyldte tribuner skaber mersalg på sta-
dion, og fyldte tribuner giver flere folk 
lyst til at besøge stadion, og fyldte tri-

buner er med til at sikre en god 
fremtidig TV-aftale”
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folk lyst til at besøge stadion, og fyldte tribuner 
er med til at sikre en god fremtidig TV-aftale. 

Man kan drage en sammenligning mellem AGF 
og HSV, to klubber som minder meget om hinan-
den rent kulturmæssigt. HSV vandt deres sidste 
mesterskab i 1983, AGF vandt deres i 1986. Hvis 
HSV vinder de første 2 kampe i Bundesligaen, 
så har deres fans allerede 
taget fri tirsdag/onsdag i 
den kommende sæson for 
at være klar til Champi-
ons League, har man hørt 
nogen lignende i en dansk 
klub i Aarhusområdet? 
Selvforståelsen i de to klubber minder ligeledes 
om hinanden, og går ud på at man vil være større, 
end man er på nuværende tidspunkt; eller man 
vil faktisk ikke være større, for enhver AGF eller 
HSV-fan ved at man allerede er de største, man 
mangler bare lige at få alle andre til at indse det.

Kultur og selvforståelse er en ting, noget andet 
er kolde kontanter, og desværre er der et punkt 
mere, hvor AGF og HSV ligner hinanden; Prisen på 
sæsonkort. Et sæsonkort i AGF koster 1.175 kroner 
ligegyldigt om man er medlem af fanklubben eller 
ej, mens prisen i HSV, for de mest loyale fans er 
ned til 125 euro (1.100 kroner). I HSV får man 
besøg af begge deltagere fra Champions League- 
finalen, mens man i AGF får besøg af FC Vestsjæl-
land og SønderjyskE (endda to gange). 
Det er naturligvis ikke en holdbar situation, og 
heldigvis er der nogle klubber i Danmark, som har 
indset, at prisen for sæsonkort til de mest loyale 
fans skal være væsentligt lavere. OB, FCM og 
Brøndby har alle sat prisen voldsomt ned, hvilket 
man kun kan bifalde. Det er utvivlsomt et skridt 
på vejen mod flere tilskuere på stadion og en løf-
tet stemning blandt de mest loyale fans.

Tyskerne har selvfølgelig også koncentreret deres 
indsats på andre områder end prisen. SLO (Sup-
porter Liaison Officer) funktionen har været en 
kæmpe succes i Tyskland, hvor mange klubber 
efterhånden har flere ansat i den funktion, netop 
for at sikre en god kommunikation klub og fans 
imellem. I Danmark bliver SLO arbejdet også mere 
og mere udbredt qua lovgivningen, men i flere 

klubber tager man ikke 
arbejdet helt alvorligt, og i 
stedet for at have fokus på 
fansamarbejdet så bruger 
man den ansatte som en 
slags altmuligmand, som 
varetager diverse ad hoc 

opgaver. 
Hvis klubberne vil ud af stadionkrisen, så er der 
behov for, at man bruger SLO’ernes kompetencer 
på en mere fornuftig måde, således at klub og fans 
ender på samme side i kampen for fyldte tribuner.

Yderligere så har man i Tyskland stor fokus på 
at involvere fans i kampafviklingen, de største 
fangrupperinger inviteres altid med til prematch-
møder og sikkerhedsmøder. Det gøres med et 
åbent sind fra både fans og klub, da begge parter 
er interesserede i at få afviklet kampen med den 
størst mulige stemning under de sikrest mulige 
forhold. Der er næppe nogen klubber eller fans i 
hverken Danmark eller Tyskland, som ønsker at gå 

”men hvor man i Tyskland har beslut-
tet sig for at stole på sine fans, så er 

der flere klubber i Danmark som stadig 
nærer en mistro til sine egne fans”
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på kompromis med sikkerheden på stadion, men 
hvor man i Tyskland har besluttet sig for at stole 
på sine fans, så er der flere klubber i Danmark som 
stadig nærer en mistro til sine egne fans. 
Begrebet ”frihed under ansvar” er bestemt ikke 
opfundet i Tyskland, men alligevel så har man 
formået at stole på sine fans, og sammen er det 
lykkes at skabe en platform hvor der både er plads 
til de største stemningsfans samt til familieseg-
mentet.

Det er vigtigt ikke at tage fejl af familierne, som 
nogen mener afskrækkes af 
stemningen og rivaliserin-
gen fangrupper imellem, i 
Tyskland har man fundet 
ud af, at der kommer flere 
og flere familier på stadion 
jo mere stemning, fangrup-
perne laver. Familierne bliver afskrækket af den 
dårlige omtale, som fodboldfans får i medierne, 
hvor man får indtryk af at fodboldfans går til 
fodbold under dække af at ville slås.

Hvis medierne i stedet fokuserede på de gode 
historier omkring fodboldbanen, så ville mange 
familier opdage, at det ikke er farligt at gå til fod-
bold, men tværtimod giver det mange mennesker 
en forløsning, at man en gang om ugen kan få 
lov til at råbe efter dommeren, synge til drengene 
på banen, og fansene på modsatte langside. Den 
model har man fanget i Tyskland, hvor det er ble-
vet moderne at finde de positive historier. 

Tyskland var blandt de første som uddannede 
”eventbetjente” i forbindelse med VM i 2006, 
netop for at møde fodboldfans på en anden måde, 
end man plejer, og det har virket. Faktisk har det 
virket så godt, at politiet i Danmark har indført 
samme tilgang til fodboldfans, og med det resul-
tat at der år for år er færre og færre anholdte i 
forbindelse med fodboldkampe. Det er bare ikke 

den historie, medierne fortæller i Danmark, her er 
det sjovere at bruge en hel weekend på at opstøve 
et billede af de 2-3 personer, som i gennemsnit 
anholdes pr spillerunde.

Efter det katastrofale EM i Portugal i 2004, så 
besluttede det tyske fodboldforbund at lave en 
rød tråd igennem ungdomslandsholdene. Det har 
betydet mange klubber har ønsket at spille samme 
system som landsholdet, og dermed har de unge 
spillere haft en opvækst, hvor de bliver helt 
trygge ved spilsystemet. Samtidigt er pengene i 

Bundesligaen så store, at 
størstedelen af talenterne 
ikke skifter land og klub 
for pengenes skyld. Dermed 
kan klubberne opbygge et 
hold stille og roligt, hvil-
ket bliver til gavn for både 

spillere og tilskuere, som kan danne en sund form 
for relation til selve klubben. 

Hvis man skal samle op, så handler det for de 
danske aktører om at finde folkeligheden frem 
igen. Det skal være sjovt og billigt for den loyale 
fan at gå til fodbold, hvis de loyale fans laver 
stemning til kampene, så bliver det også sjovt 
for familien Danmark at gå til fodbold. Hvis klub-
berne styrer sine fans på den måde, så har man 
en sikker fødekæde til fremtidens fans. Hvis man 
samtidigt involverer sine fans endnu mere i kamp-
afviklingen, hvorfor skulle de danske fans så være 
”dårligere” fans end de tyske?

Jeg er sikker på, at langt størstedelen af klub-
berne sidder med en uudnyttet guldgrube i deres 
loyale fans, det handler bare om at tage de nød-
vendige skridt for at hjælpe dansk fodbold helt 
tilbage på sporet.

”Det skal være sjovt og billigt for den 
loyale fan at gå til fodbold, hvis de 

loyale fans laver stemning til kampene, 
så bliver det også sjovt for familien 

Danmark at gå til fodbold”
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Lyden af Århus...
Hadsten

Silkeborg

Århus

Skanderborg

107.9

106.5

92.2

94.6



40

I FC St. Pauli er man imod homofobi. For at 
markerer modstanden mod homofobi vejrer 
regnbueflaget på taget af stadion bl.a. ved 
siden af klubflaget. Generelt er fansene meget 
bevidste i St. Pauli også med hensyn til, hvilke 
ølmærker de drikker. Hernede drikkes Astra 
angiveligt , fordi det er et ølmærke, der ikke er 
så kommercielt , som andre mærker. 

Jo moral og principper er gode, men det kan 
måske undrer lidt når man samtidig hører, at 
Astra angiveligt skulle være ejet af Carlsberg. 

Astra er samtidig storsponsor i klubben St. 
Pauli, hvor fansene også proklamerer, at de er 
imod sexisme. På de forskellige St. Pauli-barer 
på Reeperbahn drikker folk selvfølgelig også 
Astra øl, det er de lokales øl.

I Astras Sponsorlounge var 
ovenstående billede malet på 
væggen - Ingen sexisme... hmmm...
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Af Tom Bak Hansen

AGF har bygget et nyt fanområde og Fæstningen 
har selvfølgelig set sig omkring i de nye omgivelser.

At klubben langt om længe er holdt op med at gemme 
fanklubben væk ovre bag Atletion. Tak for det!!!

Når det så er sagt så er vi altså ualmindelige taknem-
melige for, at området er blevet en realitet. Der er SÅ 
mange muligheder for at knytte bånd mellem fans i 
sådan en fanzone. Det giver også klubben, sponso-
rere og samarbejdspartnere en mulighed for at møde 
deres kunder, os; tilhængerne der, hvor vi gerne vil 
være: Nemlig til fodbold!!!  Dette samlingspunkt kan 
og vil være et fokus for såvel store og små fans før 
en kamp og er et vigtigt alternativt til barbesøg i 
byen for nogle, for andre det eneste alternativt, da 
de ikke er gamle nok og for andre et mødested for 
at slå en sludder med medfans før en kamp. Musik, 
minigolf og andet gøgl er da vidunderligt og svært 
ikke at holde af, men glem ikke de fysiske rammer. 
Det vender vi stærkt tilbage til.
Åh det er altså vanskeligt at 
være andet end glad for den 
udvikling her!!! 

Skidt og skidt er jo så meget sagt, men nu da vi 
har din opmærksomhed, vil vi i det følgende pege 
på nogle ting, som hen af vejen skal forbedres, 
for at vi kan kalde Det Nye Fanområde for en 
endnu større succes, end det allerede er blevet. 

Nogle af tingene MÅ klubben allerede have lagt 
mærke til, nogen ting som fx terrasse varmerne 
, har I allerede gjort noget ved, andre er en 
simpel påpegning af de faktiske forhold, som der 
bør gøres noget ved, store og små ting i en skøn 
blanding. Det følgende er bestemt ingen kritik, 
men ment som vores hjælpende øjne til noget, 
som kan blive den største fanmæssige succes 
siden stadionplatten og 1986.  Det her er små 
men vigtige ting.

Et af de tiltag der kan peges på er en opsætning 
af en kasse/container til indsamling af pantdå-
ser. Ja det er da vældigt hyggeligt, at der står 
en eller anden og spørger til din dåse, når du 
sidder med en dåse eller flaske med pant på i 
hånden eller ligefrem tager den, når du sætter 
den fra dig, men det ville da være cool at kunne 
donere den ene krone til tifoarbejdet eller måske 
ungdomsarbejdet i AGF. Den førnævnte type kan 
være ret så pågående, og jeg vil da hellere give 
min pant til AGF eller fanklubben.  Jeg er sikker 
på, at der nok skal kunne findes en løsning på 
en eventuel tømning af dem. Der er jo nemme 
penge at hente!!!! 

Samlingsanordningen skal 
naturligvis kunne aflåses 
således, at den tyveri-

”Der er SÅ mange muligheder 
for at knytte bånd mellem fans i 

sådan en fanzone”
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sikres. Her kunne en min-
dre aflåsbar container med 
et lille hul til dåser/flasker 
jo være en nem løsning. 
Det skulle angiveligt være muligt at give sin 
pantdåse/flaske retur allerede, men gør lidt mere 
ud af at sælge ideen, venner!  Undertegnede har 
f.eks. ikke fundet andre muligheder end at stille 
sin tomme dåse på baren eller førnævnte pant-
samlere - Giv det et formål!!!!!!

Der mangler også flere siddepladser, altså borde/
bordebænkesæt og cafeborde. Begge dele er i høj 
kurs, når solen skinner.  Og når solen skinner, 
mangler der altså også skyggemuligheder. Der 
kunne opsættes markiser på kanten af overdæk-
ningen – eller man kunne eventuelt starte med at 
flytte dem, som fanklubben har, derud…

En anden ting vi har bemærket er toiletforhol-
dene. De er altså under al kritik. Især for vores 
kvindelige fans. Toiletterne under B-tribunen 
bliver særdeles hurtigt aflåst efter kampen, og 
derfor lader mange – især mænd – vandet bag 

området op mod travba-
nen. Det lugter så også 
derefter…… Sæt dog et 
af de der grønne festi-

valpissoir op i det mindste til de mænd der, 
bogstaveligt talt pisser på Det Nye Fanområde!! 
Hvad I så har tænkt jer med kvinder og børn, 
der frekventerer fanområdet, er ikke nemt at 
forestille sig. I vil gerne sælge det ene og det 
andet drikkelse, men I ønsker åbenbart ikke, at 
ungerne skal kunne komme af med deres halve 
liter bagefter på en sober måde.
 Ikke godt nok!!!
Et allerede forudset problem i nær fremtid er 
belægningen foran området, altså grusset. Der 
stod allerede vand før Viborg-kampen, vand nok 
til, at stod du i vandpytten, ville du få våde 
sokker i dine kondisko. Der mangler lige at blive 
drænet ordentligt eller et læs stabil grus.

Andre fans rundt om i landet har en grill til at 
stå og lave en stak pøller til de folk, der kigger 
forbi deres fanzone både før og sommetider også 
efter kampen. Hvorfor er det ikke en mulighed i 
Aarhus? Den pølsevogn, der sommetider står nede 

”En anden ting vi har bemærket 
er toiletforholdene. De er altså 
under al kritik. Især for vores 

kvindelige fans”
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To do list: 
(Ja, AGF den er til dig og dine samarbejdspartnere)
1. Bedre toiletforhold.
2. Belægningen forbedres.
3. Flere borde/bænkesæt og fordoble antallet af cafeborde
4. Flyt en gril udenfor gitteret ved fanområdet/åben en låge ind til en grill eller giv os lov 
 til selv at grille ved fanområdet.
5. Opsætte kasse/container til indsamling af pantdåser – eller gør mere opmærksom på 
 den som allerede er der og gør opmærksom på vi støtter klubben, tifoer eller ungdomsarbejdet.
6. Spotlys til sceneområdet
7. Husk at minde MoM på det der interview i After Match Baren.

for enden af billetboderne, 
er alt for langt væk til, at 
den bliver interessant. Det 
må I også kunne se på 
omsætningen. Flyt den op til/overfor fanområdet, 
eller giv os lov til at tænde en grill.

Det er et rigtigt godt initiativ, at vi kan sms-
stemme på MoM. Det er altså også rigtigt interes-
sant at høre, hvad fyren synes er skidt og kanel 
efter enten endnu en meriterende sejr eller et 
tilfældigt nederlag. Ved I hvad? Sådan et inter-
view fungerer sgu egentligt bedst, når spilleren 
rent faktisk kommer!!!! 
Hvis det er af skræk og rædsel for at se os fans 
i øjnene efter et nederlag, så er der altså noget, 
som I har misforstået. Vi er her for at støtte 
jer!!! Vi kan faktisk godt lide jer! Har I ikke 
opdaget det?? 

Vi er for øvrigt ikke dum-
mere, end at en person fra 
trænerteamet – f.eks. assi-
stenttræneren - fast kunne 

komme ved nederlagene, hvis det kun er sjovt 
for spilleren at tale med os, hvis man har vundet 
kampen den dag…… Der mangler for øvrigt også 
et bette spotlight til sceneområdet….
Stram lige LIDT op på det, tak. 

Til den artikel er der i punktform opstillet de 
absolut vigtigste ting, som vil gøre opholdet i 
Det Nye Fanområde meget mere behageligt for 
os, der allerede benytter det og for alle dem, vi i 
fællesskab ønsker at tiltrække. 
Igen vil vi understrege at dette er ment som en 
hjælp til klubben – nu kan vi så også finde ud af, 
om I læser med i bladet her – i stedet for bare at 
sende brevduer, sms, mail eller røgsignaler!

”Hvis det er af skræk og rædsel 
for at se os fans i øjnene efter et 
nederlag, så er der altså noget, 

som I har misforstået”
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Vind en udebanetur med ”det bedste fra fanklubben”, du skal bare fortælle Fæstningen 
om din sjoveste, fedeste stadionoplevelse på et af de jyske eller fynske stadions.

Sidste gang bragte vi beretninger om de sjællandske stadions, men nu er det din tur til at fortælle 
om de jyske/fynske, men med din helt egen personlige historie. Vi vil bringe nogle af historierne 
i næste nummer af Fæstningen og selvfølgelig udråbe vinderen af vores konkurrence.

Måske er du vild med de sønderjyske medisterpølser på det ellers triste udebaneafsnit i Hader-
slev, eller du elsker den intense stemning i et fyldt bur i Aalborg - ikke underligt at zoologisk 
have befinder sig i samme by. Det kan også være, du nyder de lange køer til pølserne i Randers, 
mens du synger: ”I ka’ jo rend os i røven!” Eller hvad med læskærmene i Esbjerg, som vi aarhu-
sianere i den grad kan misunde – som om det aldrig blæser i Smilets By.  Måske er du bare vild 
med stemningen på Odense stadion, fordi de hviiie godt kan lide at vinde på Fyn. 

Eller savner du Silkeborg Stadion, fordi deres slagterpølser er fantastiske? Du elsker måske 
også den efterfølgende bilkø gennem søernes by. Var du en af dem, der var på Heden, 
dengang AGF blev det første hold, der slog et ellers ubesejret mandskab på hjemmebane? 
Din bedste oplevelse kan også være, en af de gange det er lykkedes AGF i Domkirkebyen at 
besejre deres 11-mands betonforsvar.

Den bedste historie bliver belønnet med en udebanetur med fanklubben til en jysk eller fynsk 
kamp inklusiv billet, 3 øl/sodavand i bussen, en pose AGF-chips og en omgang ciffertips i 
bussen. Gå ikke glip af chancen for at vinde denne præmie, så skriv din historie eller lav den 
som en lyd- eller videofil og send den til bladudvalg@agf-fanclub.dk eller gå på Facebook, 
og send din historie til os som en besked.

Vi ser frem til at modtage rigtig mange sjove, fede, skøre historier – gerne suppleret med billeder.

Så er det tid til bowling og spisning igen!!!
Lørdag den 8. februar afholder fanklubben igen en hyggelig bowlingaften med s
pisning, hvor du kan hygge med andre GF´ere. Det hele starter med spisning i 
Bowl’n’fun Aarhus, hvor menuen består af buffet og salatbar. Herefter bowler vi fra kl. 20 til 22.

Alt dette kan du blive en del af for det lille beløb af 220 kr. pr. person inkl. skoleje
(drikkevarer er på egen regning).

Vi mødes ca. 18.15 ved informationen i Bowl’n’fun.
Tilmelding skal ske til fans@agf-fanclub.dk, og der skal forudbetales for deltagelse. 
Du skal indbetale de 220 kr. på reg. Nr. 7120 konto nr. 1152866 senest den 31. januar - 2014.

KOM OG VÆR MED TIL EN HYGGELIG AFTEN.
HILSEN FESTUDVALGET
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Alle er velkomne til at kigge forbi, og det er gratis at deltage

Den 4. januar afholder fanklubben sit årlige indendørsfodboldstævne i NRGiarena som starter 
kl. 10. Cirka klokken 13 får vi besøg af Michael Toft, hvor han vil byde på eksempelvis tricks, 
finter og tekniske øvelser.

Så deltagerne ved fodboldstævnet, og tilskuere ved stævnet kan selv forsøge at gøre ham 
kunsten efter – alene eller direkte en–mod–en mod Michael Toft på panna-banen.
Hvis man har mod på flere fodboldudfordringer, vil der også være en speedcage til eventen, hvor 
man kan måle sin skudstyrke op mod landsholdspillernes.Der vil i løbet af eftermiddag være 
følgende aktiviteter på programmet:

2x10 minutters freestyle show
45 minutter showkampe mod dem, der tør stille op imod Michael på panna-bane.
45 minutter workshow/teknisk træning
15 minutters autografskrivning/fotografering.
Speed-Cage i hele perioden

Som nogen måske kan huske, så vandt Vibeke Kilian titlen som ”100 frivillige” hos DBU 
og Danske Bank. Hun var blandt vinderne fra forskellige klubber fordelt over hele landet, 
hun vandt for hendes frivillige arbejde i Danske Fodbold Fanklubber med Tifo til det 
Danske Landsholdskampe i Parken.

Vibeke skulle vælge imellem 4 præmier(træningsudstyr, træningstøj, trænerkursus eller en 
fodboldevent), som hun egentligt skulle give til sin klub, men hun valgte at give det til 
AGF Fanclub Aarhus i stedet for, da hun mener at Fanklubbens medlemmer skal have den 
oplevelse. Hun håber på , at rigtig mange medlemmer vil kigge forbi NRGiarena og udnytte 
denne unikke mulighed for en sjov og hyggelig dag sammen med andre AGF fans.

AGF Fanclub Aarhus takker selvfølgelige Vibeke mange gange for at vælge vores medlemmer 
som modtager af ”præminen” og håber ligeledes, at rigtig mange vil benytte sig muligheden 
- og det kan jo være, at nogen af de hold, der har vist deres færdigheder på banen i NRGiaena, 
kunne lære nogle tricks ved samme lejlighed.
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HUSK 
Du får 10% rabat på varekøb hos AGF 

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

nedsatte vare) 

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

Støt fanklubbens samarbejdspartnere. De støtter os!

Du får 5 kroners rabat på alle pizzaer hos

Marselis Boulevard 24

ØSTBANETORVET 2 · 8000 ÅRHUS C.
86 16 92 57

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

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

adresse og selvfølgelig hvilken tur, det drejer sig om.

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

(Mod fremvisning af gyldigt medlemskort )

SAKI Århus
Havkærvej 2, 8381 Tilst

Mail: sakisol@markisegruppen.dk
Tlf. 86 545 433 / 26 275 433 

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

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

fremvise gyldigt medlemskort.

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

10% RABAT

I BRUUNS GALLERI
GIVER IMOD FREMVISNING

AF GYLDIGT FANKLUBMEDLEMSKORT
10 % RABAT PÅ NØGLER

10 % PÅ AL SKO REPARATION.

MISTER MINIT
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BESTYRELSE:
Formand:  Jan Jensen jan.jensen@agf-fanclub.dk
Næstformand:  Lisa kildsgaard lisa.kildsgaard@agf-fanclub.dk
Bestyrelsesmedlemmer: Gunnar Nielsen gunnar.nielsen@agf-fanclub.dk
  Carsten Grubach carsten.grubach@agf-fanclub.dk
  Michael Nielsen michael.nielsen@agf-fanclub.dk   
Ekstern kassere:  Martin Malling Beck martin.malling@agf-fanclub.dk
Sekretær  Sanne Laursen fans@agf-fanclub.dk

UDVALG:
unGFan:  Maiken Bøgeskov ungdom@agf-fanclub.dk
Blad:  Anja Beikes  bladudvalg@agf-fanclub.dk
Busture:  Poul Christensen turudvalg@agf-fanclub.dk
Festudvalg:  Dorthe Svejstrup festudvalg@agf-fanclub.dk  
Foto:  Jesper Zacho fotoudvalg@agf-fanclub.dk
Internet:  Frank Kildsgaard internetudvalg@agf-fanclub.dk
Praktisk stadion udvalg: Allan Nymark stadionudvalg@agf-fanclub.dk 
Spillerpræsentation:  Trine Skovsbøl spillermoeder@agf-fanclub.dk
Sponsorudvalg:                     bestyrelse@agf-fanclub.dk
Tifo:  Michael Nielsen tifo@agf-fanclub.dk
AGF fans på Sjælland: Josephine Gretlund kbh@agf-fanclub.dk

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

FÆSTNINGEN NR. 4 2013:

Redaktion:  Anja Beikes  bladudvalg@agf-fanclub.dk
  Anders Aakjær Nielsen
  Tom Bak Hansen
  Richard Skovby
  Henrik Andersen
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Forside foto  Brillefans i Aalborg, fotograf: Jesper Zacho Elgaard
Oplag:  500 stk.(Fra juni 2011 udsendes bladet som PDF hvis dette ønskes)
Deadline næste nummer:  Deadline er søndag den 16. februar og udgivelse i uge 10

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