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Så er det vinterpause, og som altid en lang en af slagsen. Som AGF-fans kan vi næsten ærgre 
os over, at den kommer på et tidspunkt, hvor vores hold endeligt er kommet ind i en vinder-
stime - 4 sejre i træk. Vi kan så håbe på, at det betyder, at holdet langt om længe er spillet 
sammen. Når foråret kommer, og AGF atter spiller fodbold på stadion, er der ”kun” 6 point op 
til en oprykningsplads.

Hen over vinteren plejer der jo at ske transfers i fodboldens verden, men AGF har vel næppe 
det stor behov for udskiftninger. Det nye AGF lavede jo en større oprydning i sommeren, hvor 
flere spillere også blev tilført holdet. Men måske byder vinteren alligevel på et par transfers 
hos de hviiie.

Efteråret har budt på andet end dårligt fodbold på vores hjemmebane, vi har også sagt farvel 
til fodboldikonet Martin Jørgensen, der har sat fodboldstøvlerne på hylden, men mon ikke vi 
kommer til at se mere til ham i andre fodboldsammenhænge? 

Vi har også oplevet at kunne ånde vores spillere i nakken ud på det kommunale stadion, det er 
vel ikke sket siden 1996, hvor der til en af de sidste kampe blev lukket så mange tilskuere ind, 
at folk sad på løbebanen? Til kampen mod Lyngby havde AGF anskaffet en mobiltribune, der 
stod på løbebanen, og tribunen var fyldt op, og der var en fantastisk stemning.

Dette blad har forskellige fokusområder, vi skal blandt andet til Champions League-drama i Rom, 
møde målmanden Lukas Fernandes og se på den hvide tråd i klubbens ungdomsrækker. Derud-
over har vi givet fans mulighed for at vise deres billeder med Martin Jørgensen.

God læselyst,
Anja Lilli Beikes
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Vi er nået til denne tid i kalenderåret, hvor det 
er tid til at evaluere året 2014. Desværre endte 
det med den tredje nedrykning på otte år – det 
var bestemt ikke det vi havde regnet med, da vi 
startede 2014. Uden at skulle dvæle for meget i 
nedrykningen er der ikke noget, der er så skidt, at 
det ikke er godt for noget. I løbet af sommeren 
fik vi ny direktør, ny cheftræner og ny talentchef 
– og i starten af november fik vi så endelig også 
en ny sportschef. Herfra skal der lyde et stort 
velkommen til Jens T. Andersson! Ham forventer 
vi os rigtig meget af. De nye chefer har skabt en 
optimisme i AGF, som uagtet de svingende resul-
tater i efteråret, har fastholdt en tro på, at vi på 
sigt kan være med til at skabe noget holdbart og 
derved få AGF tilbage i toppen af dansk fodbold. 
Det er uden tvivl et langt sejt træk, hvor vi fans 
også skal udvise tålmodighed. At skabe succes 
tager tid.

Ligesåvel som klubben i sommers lancerede ”Det 
Nye AGF”, har vi i fanklubben også forsøgt at 
tænke nye tanker i 2014. Vi har nedbragt antallet 
af udvalg og udarbejdet en strategi for, hvordan 
fanklubben indadtil og udadtil skal skabe succes 
i fremtiden. Her er der 
ingen tvivl om, at vi gerne 
vil have flere medlemmer, 
hvorfor vi kun kan opfordre 
til at jeres venner, familier 
og bekendte også får meldt 
sig ind i fanklubben. Det 
er en forudsætning for, at 
vi bl.a. kan levere attrak-
tive tilbud i form af billige 
sæsonkort, billige udebaneture og flotte visuelle 
tifoer i fremtiden. Og hvert ekstra medlem gør en 
stor forskel! I den forbindelse vil vi også gerne 

benytte lejligheden til at reklamere for at melde 
sig ind i Fan Trust Aarhus. Udover at arbejde for, 
at AGF-fans kan få større indflydelse, forbedre 
forholdet mellem klub og fans, samt at skabe mere 
åbenhed i klubben, støtter foreningen aktivt den 
i skrivende stund kommende aktieemission, som 
fanklubben i høj grad også støtter op omkring.

I den seneste tid har debatten omkring et nyt 
stadion til Aarhus for alvor taget fart. I den sam-
menhæng lavede AGF et meget succesfuldt tiltag 
med opstilling af BRAVIDA-mobiltribunen til årets 
sidste hjemmekamp mod Lyngby. Den udsolgte 
mobiltribune skabte en fantastisk fornemmelse 
af, hvordan fodbold på Aarhus Stadion kunne 
være hver gang, hvis eksempelvis atletikbanen 
blev fjernet.  Vi følger med spænding udviklingen 
omkring et nyt stadion – det må være i alle fans 
interesse, at stemningen bliver så optimalt som 
overhovedet muligt. Med et lukket stadion uden 
atletikbane vil muligheden for at skabe en fæst-
ning med masser af larm være til stede frem for 
nu, hvor meget af lyden forsvinder ud i den blå 
luft, hvorfor det længe er blevet fremført, at spil-
lerne i højere grad kan mærke støtten på udebane.

Udover det spændende ini-
tiativ med mobiltribuner 
var Lyngby-kampen den 
sidste for Martin Jørgen-
sen i en lang og aktiv 
karriere for AGF, Udinese, 
Fiorentina og landsholdet. 
Fra bestyrelsens side skal 
der lyde en enorm stor 

tak til Martin Jørgensens indsats for AGF – samt 
en enorm tak for en altid utrolig venlighed og 
imødekommenhed overfor os fans. Selvom Martin 

”Den udsolgte mobiltribune 
skabte en fantastisk 

fornemmelse af, hvordan fodbold 
på Aarhus Stadion kunne være 
hver gang, hvis eksempelvis 
atletikbanen blev fjernet”
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Jørgensen uden tvivl var blevet en smule lang-
sommere siden sidst, at han var i klubben, vil 
han altid blive husket for sit eminente overblik 
og fantastiske spilforståelse. Selv da Martin Jør-
gensen havde meddelt sit landsholdsstop, blev 
han udtaget igen i 2011, hvilket siger lidt, om 
det niveau han faktisk nåede i den sidste periode 
for klubben. Derfor var det også var meget natur-
ligt, at fanklubben udnævnte Martin Jørgensen 
som femte æresmedlem af fanklubben i decem-
bermåned – en klub, der også tæller Jan Halvor 
Halvorsen, Kurt Andersen, Lars Windfeld og Peter 
Graulund.

En anden stor tak skal der også lyde til vores nu 
tidligere fankoordinator Chris Stegemejer Rolig-
gaard, som har ydet en 
rigtig stor og konstruktiv 
indsats i fanarbejdet. Han 
har været en vigtig forlæn-
gede arm for fanklubben, 
som har skabt muligheder 
og åbnet døre i AGF, som 
tidligere har været lukket, 
hvilket bl.a. har medført, at der i AGF’s ledelse i 
dag bliver lyttet mere til fanklubbens argumenter 
end tidligere.

Hvis vi skal starte lidt med at nævne nogle af 
årets første vigtigste arrangementer starter vi 
traditionen tro allerede d.10. januar med det 
uofficielle mesterskab i indendørs fodbold i NRGi 
Arena. Sidste år vandt Scandinavian Book for AGF 
fanklub Fair Fans Cup, så de bolchestribede værter 
fra Aalborg kan roligt gøre klar til en århusiansk 
sejrsfest igen i 2015, da vi ikke har tænkt os at 
give titlen fra os.   

Derudover er der i slutningen af januarmåned DFF 
fanseminar, hvor AGF fanklub vil være til stede. 
Det er altid meget udbytterigt at være med til 
fanseminaret, der bl.a. indeholder diverse work-
shops og debatter om, hvordan vi overordnet set 
kan forbedre fankulturen i Danmark.

Til sidst vil vi lige benytte lejligheden til at 
fokusere på det kommende transfervindue. Ligeså 
vel som en cheftræner hele tiden gerne ser sin 
trup forbedret, er der ligeså meget, hvis ikke 
nogle mere end forventning om det samme hos 
fansene. I skrivende stund er bl.a. Mikkel Beck-
mann rygtet til AGF, hvilket viser, at uagtet om 
AGF ligger i Nordic Bet Ligaen eller superligaen, 
så vil det for mange spiller være attraktivt at 

spille i AGF. Derfor bliver 
den rigtig spændende også 
at følge den kommende 
vindue – også for at se, 
hvilket første indtryk vores 
nye sportschef får sat på 
AGF. Han er kommet godt 
fra start ved at forlænge 

med Kim Aabech, som på kort tid er blevet lidt 
af en yndlingsspiller for mange AGF-fans – ikke 
mindst i kraft af et efterår, der gør det muligt 
at tro på, at AGF befinder sig i superligaen efter 
sommerferien igen!  Det kræver dog også en mak-
simal indsats for os fans, hvorfor vi gerne skulle 
se en markant stigning i tilskuertallet til forårets 
kampe! Hermed en kraftig opfordring til at komme 
på stadion og bakke holdet op til foråret! 

Derfor var det også 
meget naturligt, at fanklubben 
udnævnte Martin Jørgensen som 

femte æresmedlem af 
fanklubben i decembermåned”
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Det nye AGF har også gjort deres indtog på tifo-
fronten, 1/3 del af spillertruppen havde fået til 
opgave at samle penge ind til tifo i løbet af små 
14 dage, før de gik på juleferie, den resterende 
spillertrup var også delt op i 2 grupper, hvor den 
ene skulle samle/skaffe ting til Familiehuset i 
Skejby, og den anden gruppe skulle skaffe ting 
til Ønske jul.

Den 13. december i forbindelse med julehyggen 
på NRGipark kunne man se resultatet af deres 
anstrengelser, da det er skrevet før den 13. 
december, kan vi desværre ikke skrive om, hvad 
det hele endte med, men tifo-værkstedet den 1. 
december kunne lige nås at få med i dette num-
mer af Fæstningen.

Kort fortalt om tifo-arbejdet i Aarhus har det været 
sådan i en del år efterhånden, at fanklubben har 
stået bagved den økonomisk del af arbejdet med 

tifo, altså jer! Skulle der nu være en, der kommer 
og siger, du som medlem ikke skaber stemning, 
så skal du være velkommen til at komme med den 
påstand, at du har betalt det  - nok om det. 
AGF og NRGI for fan har også været med til at 
dække udgifterne til tifoer så i samlet folk har vi 
kunne løftet den opgave, men som skrevet tidli-
gere havde 8 spiller Jens Jønsson, Jesper Lange, 
Helgi Danielsson, Orri Sigurdur Ómarsson, Mate 
Vatsadze , Jeppe Kjær, Marcus Solberg og Kasper 
Povlsen  fået den opgave med samle penge ind til 
tifo, da vi ikke vidste, hvor meget de ved om tifo 
eller om de overhovedet lægger mærke til det osv. 
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Så vi måtte jo inviterer dem til en malerdag for 
at se, om der er en god tifo/banner maler gemt 
i dem, og efterfølgende må vi jo konstatere, når 
deres karriere er slut, eller de skulle få lyst til at 
hjælpe en anden gang, så er de alle velkomne. 
Banneret blev malet nærmest uden uheld, Mate 
Vatsdze enten godt nok med at smider hans sok-
ker, da den storetå der har scoret flest mål (red. 
delt først plads med Kim Aabech) indtil videre i 
denne her sæson var at finde flere steder på ban-
neret. Alle spillerne fik æren af at skrive deres 
autograf på banneret, som vi vil bruge fremover 
på de stadions, vi besøger.

Efter veludført arbejde var der lidt at spise og 
drikke. Imens sandwichen blev spist, holdt fan-
klubbens næstformand Lisa et kort foredrag om 
tifo-arbejdet i Aarhus. Til sidst skal der lyde en 

stor tak til de frivillige, der valgte at bruge et par 
timer af deres mandag aften på at give spillerne 
et indblik i tifo- arbejdet, det var kun Jeppe Kjær 
der tidligere har haft penslen i hånden i forbindel-
se med tifo-arbejdet. Det hele forgik på Risskov 
Gymnasium, så der skal selvfølgelig også lyde en 
stor tak til dem for lån af lokalerne og AGF for st 
stille spillerne til rådighed til en lidt anderledes 
dag i vinterpausen set med fans øjne, men pisse 
hyggeligt og vi håber ikke at det er sidste gang, 
vi har muligheden for at invitere spillere til sådan 
et arrangement.
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I disse trængselstider, ihvertfald på hjemmebane, 
har vort udmærkede medlem Carsten Skovgaard 
undfanget den geniale ide, at vi laver en HOME 
AWAY-tur til NRGI-Park onsdag den 15. oktober 
2014 mod Lyngby. Vi ved jo alle at de hviiie præ-
sterer ufattelig meget bedre på udebane så derfor 
afgår der en bus fra Musikhuset kl. 17 og på vej 
til NRGI-Park vil der være et ophold ved Moesgaard 
Strand fra kl. 17.15-17.45 (medbring selv væske 
til pausen).

Således lød invitationen til efterårets Home Away. 
Forinden var der vundet 4 kampe på udebane, 
men blot en på hjemmebane og nu skulle der ske 
noget..sådan på typisk århusiansk vis...med glimt 
i øjet og smil på læben. Det er helt sikkert også af 
de påfund der for evigt vil blive husket i stil med 
bl.a. åndemageriet på Fredensvang.

Vejret var trist med små regn, men folk var i et 
forrygende godt humør. Der blev ved afgangen fra 
Musikhuset råbt på tissepause, da vi havde kørt de 
sædvanlige 50 meter. Der blev hygget og snakket 
hele vejen til Moesgård strand, hvor der var ind-
lagt pause. Der blev taget billeder, hvorefter turen 
gik mod stadion. Sædvanen tro skulle turen run-
des af med fællessang af Malaga, hvor "tøserne" 
står for den akustiske del. Turudvalgsformanden 
greb mikrofonen og sang for ... For vi manglede 
jo den obligatoriske CD og lad det bare blive slået 
fast, at Thomas synger bedre end Poul. Så alt var 
næsten som det plejer, når bussen vender hjem 
fra udebaneture.

Turen blev rundet af med fællesmarch fra Søjle-
hallen om til fanområdet, og selvfølgelig fik vi 
behørig eskorte af et par eventbetjente. Alt i alt 
en tur, som alle nok vil snakke om i mange år.

Desværre fik turen ikke den ønskede virkning, da 
Lyngby desværre vandt. Men ting tager tid, og 
måske havde turen alligevel  en virkning. Efter 
Lyngby kampen har vi haft 1 nederlag, 1 uafgjort 
og derefter 2 sejre bl.a. en over Lyngby. Til og 
med Lyngby kampen og Home Away havde vi en 
målscorer på hjemmebane på -3 mål. Efter Home 
Away er samme målscorer hjemme på +4 mål. 
Måske bare budskabet fra Home Away tog tid 
inden det virkede :)
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AGF FANSHOP
Håndklæde 
150 kr.

Besøg os på agf.dk/shop
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Af Anja Lilli Beikes 

En studietur i september i Rom gav mulighed for at 
se den første kamp i den giftige pulje E, hvor AS 
Roma skulle møde FC Bayern München, Manchester 
City og CSKA Moskva. Den første kamp for romerne 
var på hjemmebane mod det 
russiske hold. For romerne var 
det en ganske særlig kamp, da 
de ikke havde spillet Champi-
ons League i 4 sæsoner, men 
det var vel de færreste, der 
havde forventet det drama, 
som kom til at udspille sig på 
Stadio Olimpico – både uden 
for stadion, på banen og på tilskuerpladserne.

Allerede på vej i metroen kunne vi fornemme, at 
der ville komme en del støjende russiske fans, og de 
opførte sig ikke lige charmerende alle sammen. Da vi 
senere nåede ud til området uden for stadion, fik vi 
bekræftet de bange anelser, vi havde haft ved at se 

de fulde, højtråbende fans på undergrundsstationen. 
Der var vild larm og panik, vi hørte brag og så røg. 
Pludselig fløj en gruppe betjente frem og spærrede 
os inde på et mindre område. De begyndte straks at 
lukke de romerske fans ud fra det område og skubbe 
de russiske fans ind, desværre var det hen i mod os. 
Heldigvis har jeg lært italiensk og skyndte mig over 
til en af betjentene for at forklare, at vi var danskere 
og skulle være hos de romerske fans på stadion. Jeg 
blev sluppet igennem med en af mine gymnasieele-
ver, da vi var kommet et par meter derfra, gik det op 
for mig, at de sidste tre elever og min kollega ikke 
var lukket ud, de stod stadig sammen med flere og 
flere russiske fans.

Jeg for tilbage sammen min elev til de andre, vi blev 
nu trængt op i et endnu mindre område med en flok 
ikke helt tilfredse russiske fans, og jeg begyndte at 
spore panikken hos mine elever, så endnu en gang 

forsøgte jeg at komme i 
dialog med de romerske 
betjente, der tydeligvis 
betragtede alle udlændinge 
som russere. De første par 
betjente afviste mig, men 
endelig lykkedes det at for-
klare en 3. betjent, at vi 

altså var fra Danmark – ikke Rusland, og at vi skulle 
sidde hos de romerske fans. Vi blev sluppet fri og 
skyndte os over mod stadion og en masse romerske 
fans. Pludselig lød der et ordentlig brag, måske fra 
et kanonslag, der var en masse udrykning og en flok 
betjente fløj over mod os for at skærme os af fra 
russerne, vi kunne desuden se en masse røg, sikkert 
tåregas. Til sidst lykkedes det os at komme ind på 

”Allerede på vej i metroen kunne 
vi fornemme, at der ville komme 
en del støjende russiske fans, og 
de opførte sig ikke lige charme-

rende alle sammen”
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Curva Nord, nordkurven, men det var en flok bekym-
rede unge danske mænd, der bestemt ikke var helt 
trygge ved situationen, før vi var inde på stadion, 
som viste sig til heller ikke at være det sikreste sted 
at opholde sig den sindssyge 
aften i Rom.

Vores pladser var nemlig i 
afsnittet ved siden af de 
tilrejsende fans, en flok skal-
dede, fulde russere i meget 
ophidset tilstand. De rolige 
russiske fans havde valgt at 
sætte sig langt op på de bagerste rækker på deres 
udebaneafsnit. Flere gange under kampen var der 
en fjendtlig stemning, og flere russere lagde sig da 
også ud med kontrollørerne og forsøgte at kravle 
over hegnet/glasset til os fans på sydkurven. Det 
var åbenbart mere interessant at lave ballade end 
at bakke sit hold op, den aften kunne de ellers godt 
have brugt en solid opbakning, da de fra første fløjt 
blev tromlet ned af Capitano Totti og alle hans gæve 

romere. Efter 35 minutter kunne vi kigge op på tav-
len og se en 4-0 føring til Roma, hvem havde lige 
regnet med sådan en tilbagevenden til Champions 
League, særligt den gamle kriger Totti og Gervinho 
var i hopla denne lune aften i Rom.

Hvis der var optakt til ballade i 1. halvleg, så kom 
balladen da rigtigt i 2. halvleg, hvor de russiske fans 
havde gang i et koordineret romerlysangreb. Lige 
pludselig stormede mindst 30 fans over mod hegnet 
med romerlys brændende i deres hænder. Disse lys 
blev kastet over hegnet over mod os fans på det 
romerske afsnit. Desværre valgte nogle tilskuere 
at kaste lys tilbage, og så fløj det eller rundt med 
romerlys. En vanvittig affære, hvor folk samlede sig 
i klumper og stod på stolene, hunderæd for at blive 
ramt af romerlys. Jeg tror nok, at min elev Nicolai 

og jeg blev ganske små, da 
der landede et romerlys blot 
to rækker foran os. I de 
dramatiske minutter, hvor 
det fløj rundt med romerlys, 
blev jeg mit ansvar som 
lærer særligt bevidst. Jeg 
havde faktisk ansvaret for 
5 unge mænd, som gerne 

skulle vende tilbage til Danmark sunde og raske, 
uden diverse forbrændinger, men samtidigt var 

”Jeg havde faktisk ansvaret for 
5 unge mænd, som gerne skulle 
vende tilbage til Danmark sunde 
og raske, uden diverse forbræn-
dinger, men samtidigt var det 
også et vildt adrenalinkick”
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det også et vildt adrenalinkick. Jeg vidste, at det 
ville være en ganske særlig oplevelse bagefter for 
eleverne, som også filmede løs med deres mobiler. 
Min mandlige kollega havde fået to yngre italienske 
kvinder til at stå tæt op af ham, så han kunne da 
ikke klage.

Faktisk havde jeg overhørt 
to af mine kolleger ugen for 
inden spørger den ene chef, 
om det var ok at tage ele-
verne med til fodboldkamp 
i Istanbul, eftersom de jo er 
kendt for temperament og 
hooliganisme på deres sta-
dions. Chefen sagde, at det 
selvfølgelig ikke var noget 
problem. Så var det os, som var til fodbold i det 
noget mere civiliserede Rom, der endte til fodbold 
i en meget ophedet og småfarlig arena. Måske vi 
skulle lade være med at fortælle om det til chefen? 
Tænk om de så fremadrettet vil forbyde os at tage 
eleverne med til Champions League!

Russerne foretog sig mange utiltalende handlinger 
i løbet af kampen, ærgerligt at den fantastiske 
fodboldkamp skulle skæmmes af disse hooligans. 
Vi så blandt andet russiske fans stå og slå direkte 
i hovedet på kontrollører, til sidst brød politiet ind.

AS Roma kom foran 5-0 i 2. halvleg, og da det lyk-
kedes russerne at score et trøstemål, et mål, der kom 
efter episoden med romerlysene, viste de romerske 
fans på vores afsnit overskud, provokation og lidt 
arrogance, da de vendte sig over mod de russiske 
fans og klappede af dem og deres hold. Efter kampen 
blev spillerne hyldet, og hyldestsangen til de romer-
ske helte blev sunget. Romerne havde sat russerne 
på plads og givet dem en lektion i angrebsfodbold. 
Vi forlod stadion høje på fed fodbold, den særlige 
Champions League-stemning og ikke mindst høje på 
vores adrenalinkick efter både en vanvittig optakt 
og en farlig romerlysaffære på stadion.

Balladen på stadion fik store konsekvenser for CSKA 
Moskva, da de i oktober blev dømt til at spille uden 
fans i tre internationale kampe, desværre gik det ud 
over City- og Bayernfans, der ikke fik lov at følge 
deres helte i Moskva. Derudover måtte russerne 
ikke sælge billetter til deres fans til de næste to 
udebanekampe i Champions League. De fik desuden 

en bøde på 100.000 Euro. 
Sanktionerne blev foretaget 
på baggrund af de nævnte 
romerlys, balladen og raci-
stisk adfærd hos deres til-
skuere. 

Man kan undre sig over, at 
de russiske fans vælger at 
opføre sig så uhensigtsmæs-
sigt i en periode, hvor Rus-

land i forvejen står i et dårligt international lys på 
grund af deres udenrigspolitik. Min egen søn på 14 
havde blot et enkelt kort sms-svar, da jeg skrev hjem 
under kampen om urolighederne: ”Putins ordre”. Det 
kunne eleverne, min kollega og jeg nu godt grine 
lidt af efter kampen. Desuden var eleverne noget 
imponerede over, hvordan deres kvindelig lærer først 
havde fået dem væk fra afspærringen med de rus-
siske fans via mine italienskkundskaber og derefter 
opført sig så roligt og cool inde på stadion under 
episoden med romerlysene. De skulle bare vide, hvor 
hurtigt mit lille hjerte kunne slå, da vores hoveder 
og stadion blev oplyst af røde gnister og røg!

”Romerne havde sat russerne 
på plads og givet dem en 

lektion i angrebsfodbold. Vi 
forlod stadion høje på fed fod-
bold, den særlige Champions 

League-stemning og ikke mindst 
høje på vores adrenalinkick”
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Esben Mols Kabell Anders Grønborg
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Af Henrik Andersen

For dårlige sikkerhedsforhold, intet lysanlæg, spil-
letidspunkterne, frygt for frost i banen er bare 
nogle af de begrundelser, der er givet. Desværre er 
denne tendens fra de små klubbers side alt ødelæg-
gende for charmen ved pokalturneringen. Det er 
et direkte drabsforsøg på 
pokalturneringen, og nogle 
mener sågar, at det er et 
angreb på selve sjælen ved 
pokalturneringen.

DBU har tidligere ytret ønske 
om, at pokalturneringen skal 
være mere populær, men de 
vil tværtimod opleve, at pokalturneringen mister 
sit tag i befolkningen, hvis tendensen med at give 
afkald på hjemmebanen fortsætter. Det vil ganske 
langsomt kvæle den sidste interesse for denne flotte 
og stolte turnering.

Jeg kan sagtens forstå de små klubber. Omkostninger 
til sikkerhedsopgraderinger og mobile lysanlæg er 

ganske enkelt for store for de små klubber. Der-
udover skal klubfolk og ildsjæle tage fridage for 
at få logistikken på plads, da disse kampe spilles 
hverdage. Disse og andre forhold gør det ganske 
enkelt for besværligt at arrangere disse kampe. Men 
det ændrer intet ved, at man dræber charmen ved 
den danske pokalturnering, når man giver afkald på 
hjemmebanefordelen.

Men løsningerne ligger lige for, og det vil rent fak-
tisk være rene win-win situationer.

Den nemme løsning er, at man spiller pokalfodbold 
i weekenderne på bekostning af superligaen. De 
manglende superligakampe skal så spilles hverdage. 
Divisionskampene kan stadig spilles i weekenderne, 
da man blot udvider deres turneringskalender til 
samme længde som superligaen.Det vil ramme 

tilskuertallene i superliga-
en, men dette er også den 
nemme løsning.

Den mere komplicerede og 
omfattende løsning er af en 
ganske anden karakter.
Gennem mange år har man 

i dansk fodbold diskuteret den skæve turnerings-
struktur, som man har i superligaen, når holdene 
skal møde hinanden tre gange på en sæson.

I stedet bør ligaen udvides til 14 hold, hvor man 
erstatter 33 runder med 26 runder. Holdene skal der-
med møde hinanden to gange. Dette frigør 7 runder, 
som bl.a. kan bruges på at gøre turneringskalende-
ren mere publikumsvenlig ved at slutte tidligere om 

”Men det ændrer intet ved, 
at man dræber charmen ved 
den danske pokalturnering, 

når man giver afkald på 
hjemmebanefordelen”
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efteråret og starte senere om foråret. Det interes-
sante er dog, at hvis man forlænger vinterpausen 
med 3 runder, så er der stadig 4 runder tilbage, som 
skal bruges til pokal- turneringen, som dermed flyt-
ter fra hverdage til weekenderne.

Det største minus ved denne ændring er dog, at 
superligaen vil blive mindre værd for TV- selskaber-
ne, og dermed bliver pengene også mindre. Derfor 
er denne løsning måske heller ikke videre realistisk. 
Omvendt bliver pokalturneringen mere værd, og det 
vil give øgede midler til de små klubber.

I stedet skal man måske finde en kombination 
af de to. Superligaen kunne f.eks. udvides til 16 
hold, som møder hinanden to gange, hvilket giver 
30 spillerunder mod de nuværende 33. Det frigør 
3 runder, hvor pokalen kan 
spilles i weekenderne. Sene-
re i pokalturneringen skal 
der tages hensyn til de små 
klubber. Pokalen skal ganske 
enkelt i det omfang, det er 
muligt, prioriteres af hensyn 
til de små klubber. Det er altså en helt ny måde at 
tænke på. Dette stiller dog ekstremt høje krav til 
fleksibilitet, men for folkelighedens og pokalens 
skyld så er dette bidende nødvendigt, hvis pokaltur-
neringen skal overleve.

Uanset hvilken løsning der tales om, så vil det være 
en hjælp til de små klubber, hvis pokalen spilles i 
weekenden. Dette vil være en gave til de små klub-
ber og til pokalen og det danske folk. Det vil ganske 
enkelt få mange flere på stadion og vil helt natur-

ligt øge interessen for turneringen. Man vil slippe 
for at anskaffe lysanlæg, da kampene kan spilles i 
dagtimerne. Det vil i højere grad også være muligt 
at skaffe de frivillige hænder, der skal til. Tilbage 
står så bare sikkerhedsspørgsmålene, som man trods 
alt får bedre tid og mulighed for at undersøge og 
måske opfylde, da kampene spilles i weekenderne. 
Hvis man så ovenikøbet prioriterer pokalen højere i 
månederne frem til november, så vil enhver diskus-
sion om frost også være slut.

Man vil altså med en strukturændring i superligaen 
og divisionerne kunne finde plads til, at pokalen 
også spilles i weekenderne. Det vil give øget tilsku-
erinteresse, og mulighederne vil klart forbedres for 
de små hold.

Fodbold er for alle, og poka-
len er en mulighed for de 
små klubber til at kunne 
profilere sig. Når et af Dan-
marks store hold kommer på 
besøg er det en folkefest, 
der gøres noget ud af det, 

og lokalsamfundene bakker i høj grad op om kam-
pene. På den måde bliver pokalen et slags folkeeje.

Lad charmen leve og pokalen få nyt liv.

” Uanset hvilken løsning der 
tales om, så vil det være en 

hjælp til de små klubber, hvis 
pokalen spilles i weekenden”
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Af Mariam Maddy Tizar

”Det måtte være fra de sydlige gener”, fortæller Lukas 
mig, mens jeg tager en tår mere af min te og lytter 
videre til hans fortælling. ”Jeg finder ro i det meste 
– også på banen”, fortæl-
ler han videre. Jeg begynder 
at undres. Den unge mand 
på 21 år virker til at hele 
verden kunne falde sammen 
om hovedet på os, men han 
ville tage det roligt og finde 
et sted at stå i ly for murstenene, der ville falde om 
rundt om os. Er det de sydlige gener, som han siger? 
Eller er det bare hans indstilling og opdragelse, der 
har gjort ham til dette mennesker med en utrolig ro 
i sindet? Jeg får nok ikke svar på det, men måske 
ønsker jeg det heller ikke. 

Hvis jeg kunne blive lidt mere som ham, det vil sige 
gøre ordet ”stress” til et uddødt ord i mit ordforråd 
også bare nyde livet med ro i sindet, ville dette være 
en fantastisk egenskab at eje. Var det netop denne 

egenskab, der gør ham til sådan en god målmand? 
Han fortæller selv, at en god oplevelse ville være, at 
der stod 1-0 til AGF, og modstanderen havde bolden 
og var på vej ned mod ham i 85. minut, han ville 
lave den bedste redning, og AGF ville vinde kam-
pen.  Jeg spørger om dette scenarie ikke ville gøre 
ham nervøs. Han siger, at han bare tager det roligt. 
Kulden udenfor var slem denne dag, alle dampene 
kunne ses indenfor i rummet. Folk omkring os læser, 
skriver bachelor projekt og drikker. Jeg sidder og 
tænker, mens han bladrer Fæstningen igennem og 
smiler af billederne. 

Jeg spørger mere ind til hans familie, nu bredes 
smilet endnu mere. Han er et familiemenneske. Den 
bedste familie dag ville stå på fælles madlavning 
enten hos mor eller far. Hos mor ville han være den, 
der handlede ind og i ledtog med sin søster, ville de 
kokkerere en lækker middag. Hos far ville det være 

far, der diskede op med en 
lækker middag. Han smiler 
ved tanken, mens han lige 
hurtigt tilføjer, at kæresten 
også ville være til stede, 
hvorefter han siger: ”Det 
er ikke så vigtigt, at vi skal 

snakke sammen hele tiden, men vi skal bare være 
sammen”. Der smeltede mit eget familiehjerte. Det 
bedste man kan lave med sin familie er netop at 
nyde hinandens selskab. Den tavshed man kan have 
med sin familie er dyrebar, for den er ikke pinlig 
eller påkrævet. Det er en rar tavshed, det er en ro. 
Jeg bliver mere og mere overbevidst om, at hans 
ro kommer fra hans hjem og opvækst. Hans største 
interesse udover fodbolden er madlavning. Han kan 
godt finde på at kokkerere et helt måltid til sig selv 
en almindelig aften. Det må være den ro igen, der 

”Han siger, at han bare tager det 
roligt. Kulden udenfor var slem 
denne dag, alle dampene kunne 

ses indenfor i rummet”
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gør, at han har overskuddet til dette. De fleste, jeg 
kender, kan nærmest stresse over hvad aftensmaden 
skal stå på, samt hvad der skal handles ind. Jeg selv 
bliver nød til at have bestemte madvaner, ellers så 
glemmer jeg, om jeg får nok protein eller fedt. Den 
står på skyr til morgenmad, rugbrød til frokost og 
stress-mad til aftensmad. 

Jeg sidder med åben mund og stirrer på hans brune 
øjne, og jeg undres over hans utrolige evne til at føle 
sig så tilpas i rummet. Han er dukket op i Cap, bluse 
og træningsbukser. Han har 
taget afslapningstøjet på. 
Jeg føler mig helt beæret 
over, at han føler sig så 
afslappet. Jeg prøver, at få 
mine tanker tilbage på inter-
viewet, men jeg bliver smit-
tet af den afslappet boble, 
han bærer rundt på. Jeg dropper mine spørgsmål, og 
lader ham snakke videre om madlavningen. Når han 
en dag i fremtiden ikke kan spille fodbold mere, vil 
han åbne en restaurant med sin søster. Hun skulle 
styre det økonomiske, Jeg kunne sagtens forstille 
mig den atmosfære, der ville være på den restaurant. 
Maden ville uden tvivl også være fantastisk og måske 
med et sydlandsk twist.  Lukas, som værten, der ville 
byde alle gæster velkommen med sit charmerende 
smil og rolige boble. Det ville være en anden verden 
at træde ind i, og det ville sikkert også være et dejligt 
afbræk fra hverdagens stress og for gåen.  

Jeg spørger ham til fodbolddrømmen. Det skulle 
være Madrids hvide farver. Pengene skulle bruges på 
familien. Far skal have et nyt hus i Portugal, og de 
andre skulle have penge til det de manglede. ”Det er 
nu ikke, fordi de mangler noget, og penge afgør ikke 
om man har det godt, men de kan give dem mulig-
hederne, de ikke havde før”, siger Lukas. Jeg giver 
ham ret ved at nikke, mens jeg drikker af min te, og 
dermed slår min læbe lidt. Han lægger ikke mærke 
til noget og smiler bare videre. For at redde mit 
uheld spørger jeg til, hvordan hans drømmekamp 
vil se ud. Han er ikke i tvivl, hans øjne afslørede 
ham. Han fortæller, at han har mange gode venner, 
der er Brøndby fans, og en drømmekamp ville være 
AGF mod Brøndby i Superligaen. Han skulle i anden 
halvleg stå nede ved Brøndby fansene, når AGF sco-
rer det sidste mål og vinder stort over Brøndby. Mit 
smil blev stort, og jeg kunne ikke lade være med et 
kæmpe smil på læben om at spørge, om han ville 
blære sig over for sine venner. Han fik et glimt i 
øjet, mens han sagde, at det kunne han godt finde 
på, selvom der nok ville komme nogle tilråb. 

Mens han sidder og drømmer om scenariet, så kig-
ger jeg lige en ekstra gang 
på ham. Han er en flot fyr. 
Han er blevet rost af mange 
for sine præstationer som 
målmand. Han er en god 
målmand, men efter at have 
snakket med ham, er det 

ikke hans målmandsevner, jeg nu beundrer mest. 
Det er hans boble af ro, som han bærer med sig. 
Folk omkring ham finder ro, og man føler sig tilpas. 
Der er ikke noget, der skal hastes igennem. Tænk 
hvis vi alle kunne have sådan en person tæt på os, 
eller endnu bedre være denne person. Lad os læne 
os tilbage og adoptere lidt af Lukas Fernandes rolige 
overblik, han skal nok redde bolden. Lad os glemme 
ordet ”stress” og hygge os med madlavning og fami-
lie. En boble af ro.  

”Han skulle i anden halvleg stå 
nede ved Brøndby fansene, når 

AGF scorer det sidste mål og vin-
der stort over Brøndby”
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Det var som tidligere nævnt i bladet en vild kamp i Rom, og vi havde gang i mobiloptagelserne.

Første qr-kode er meget kort, men er indledningen på romerlyshelvedet, den anden er længere 
og viser, hvor fantastisk det lyder, når de romerske tilskuere synger for deres helte inden indmarch. 

Det kunne vi lære noget af i Danmark.
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Via en opfordring på facebook har Fæstningen fået 
tilsendt tre billeder med fans, der er blevet fotogra-
feret med Martin Jørgensen, en spiller, der altid har 
givet sig tid til at tale med sin fans. I den forbin-
delse har Fæstningens redaktion været i arkiverne 
og fundet et uddrag fra en artikel fra 2010, hvor 
fanklubben havde besøg af to Fiorentina-fans, som 
var begejstrede for Martin J. 

I sommeren 2010 efter endnu en nedrykning havde 
fanklubben arrangeret en aften med Martin Jørgen-
sen på Fredensvang, hvor fans kunne stille en masse 
spørgsmål. Personlig husker jeg selv, ud over de to 

fiorentiske fans, som jeg skulle interviewe, at en 
mor spurgte ham om, hvordan hendes søn kunne 
græde i flere dage over en nedrykning; det var jo 
lige så slemt som kærestesorger. Hun tilføjede: ”Det 
er jo bare fodbold!”, hertil svarede Martin Jørgensen, 
hvilket jeg aldrig vil glemme: ”Mor, der er ikke noget, 

der hedder bare fodbold!” Dette svar i sig selv siger 
meget om Martins tilgang til sit arbejde, profes-
sionel fodbold. 

De to italienere fulgte nysgerrigt med i Martins 
snak med os fans, selvom det meste jo foregik på 
dansk. Da de var kommet tilbage til Italien, takkede 
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de også efterfølgende for deres besøg hos AGF og 
fanklubben. Her kommer et lille uddrag fra intervie-
wet med de to fiorentiske fans bragt i Fæstningen 
nummer 3 2010, som fortæller os meget om den 
lille vævre Ryomgård-spillers store hjerte i forhold 
til fans og om forskelle mellem fodbold i Italien og 
Danmark:

Katia og Stefano griner og siger, at det er uvant for 
dem, at fans kan komme så tæt på deres idol. I 
Italien kan spillerne kun møde deres idoler ved offi-
cielle lejligheder, hvor klubben har givet sin tilladelse, 
hvilket ikke sker så ofte. De tilføjer, at de italienske 
spillere ofte er så arrogante, at de slet ikke gider møde 
deres fanskare. 

”Martin Jørgensen er anderledes, han vil gerne møde 
sin fans”, smiler Katia.

Tidligere i dag har vores to Fiorentina-fans været til-
skuere til AGFs træning på Fredensvang. De fortæller, 

at de troede, at de skulle se træningen fra klubhuset. 
De kunne ikke forstå, at det var lovligt at stå ved 
træningsanlægget og se spillerne.

”I Italien er træningen lukket, adgang forbudt for 
fans”, fortæller de to florentiner.

Stefano og Katia venter spændt på deres danske idol, 
og så er han der. Undervejs i den lille spørgeseance 
med Martin Jørgensen dukker der italienske spørgsmål 
op. De har så meget, de vil spørge idolet om, selvom 
han har forladt deres klub.

”Hvad savner du mest ved i Italien?” ”Kaffen, maden 
og måden at leve på”, griner Martin Jørgensen.

Stefano og Katia nyder tiden med Martin Jørgensen 
til trods for det meste foregår på et sprog, der er 
aldeles uforståeligt for dem. Bagefter er det tid til 
fotografering sammen med den afslappede danske 
fodboldstjerne.
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Afsked med en stor spiller
Fotograf: Jesper Zacho Elgaard
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Fed stemning på mobiltribunen
Fotografer: Jesper Zacho Elgaard og Gunnar Nielsen
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Vendsyssel, Ove C., Hjalte og noget om skurvogns-
humor. Vendsyssel ligger der, hvor Jylland holder 
op mod nord, fortolk den, som du vil... Ove C. 
er vistnok holdt op med at dappe til journalister 
og er gået tilbage til hans velkendte og kedelige 
blokfodbold – og nej lad være med at købe hans 
bog, den er ikke moderne mere…
Ja, og så er der det der med skurvognene og 
toiletter, der ikke virker. 
Jeg tror, at vores drenge på 
banen har haft en anderle-
des udekamp på en kedelig 
torsdag inde i en af de der 
skurvogne. Det kunne man 
nu på ingen måde se, og vi tog velfortjent 3 point 
med hjem. Det burde jeg egentligt finde på noget 
komisk at skrive om, men vælger i stedet at den 
lumre vinkel og brøle ”Det sagde hun også i går” 
til stort set alt i morgen. En vending der kan føjes 
efter ALT, der siges over sure leverpostejmadder 
og side 9 i enhver skurvogn på et tilfældig byg-
geplads. 

Rygterne om Vejle Boldklub snarlige død har hængt 
tungt som en dyne over Nørreskoven det sidste 
stykke tid. Det kunne man nu på ingen måde se i 
kampen mod os, og VB vandt efter en – efter min 
mening - lidt pauver indsats fra vores drenge. Nu 
havde vi også vundet fem i streg. Os fans kan nok 
ikke håndtere så meget medgang……… Nu venter 
hele suppens yndlingspestilens i pokalen: Hobro. 
Meget skidt kan siges, om det der hul for enden 
af Mariager Fjord – og jeg synes generelt ikke, vi 
gør det nok……. Deres fodboldresultater og gå på 
mod kan jeg ikke udsætte en enkelt lille ting på, 
men vi taler om en dansk købstad med lige over 

11000 indbyggere, altså kan hele byen sidde uden 
problemer på et hvilket som helst velrenommeret 
dansk fodbold stadion. Dem skal vi sgu slå. 

Klokken er ved at være så mange at det er i 
morgen, men det er vi da ligeglade med!!!! Vi 
er til gengæld glade over at være med i hatten 
i pokalen endnu. Hobro, I present to you: Kim 

Aabech!!!!!! Hold nu kaje 
en kamp!!! Det kan godt 
være den var lang og træls 
og alt det der, men hvor er 
det bare fedt at vinde sådan 
en omgang. Jeg er så glad 

for vi lever i pokalen og vi lige fik skovlen under 
et superligahold. Kom nu bare med et mere!!!! Jeg 
er klar – fordi så får vi hjemmebane, og der har vi 
stadig noget at bevise, mener jeg.

Horsens Away! Sådan, mine venner skal opbak-
ning være på hjemmebane også. Hvilken opløf-
tede følelse at tage med sig hjem sammen med de 
3 point.  Vi ejer det stadion verbalt. At vi så nok 
liiiiiiiiiiige er nødt til at holde personligt fnidder 
ude af de fælles slagsange, er noget, jeg håber 
bliver taget bagom. Hetzen mod Aros er gammel, 
upassende og patetisk; Kom nu videre, drenge.
Sådan en sejr giver håb om bedre tider, minder 
om store aways og en glæde langt, langt ind i 
min hvide sjæl og jeg nød hvert minut af den. Jeg 
håber virkelig, at I andre også har det sådan…

Skive. På hjemmebane. 0-0. Jeg hader det!!!!!!!!!!!! 
En oprykker mod en nedrykker. 
AARRGGHH!!!!!!!!!!!!

”Horsens Away! Sådan, mine 
venner skal opbakning være på 

hjemmebane også”
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Føring efter 45 minutter; nederlag efter 90. Det er 
jo bare ikke godt nok, det vi leverer på hjemme-
bane. Alt er så ringe, at det ikke længere er tilfæl-
digheder, mental træthed og andet fis. Vi sejler!! 
Jeg er så skuffet ikke over kampen som helhed, 
men over alle de der små ting, der bare ikke må 
gå galt på det her niveau. Du kan selv kigge eks-
tra kritisk efter på harddisken, hvis du har haft 
så sadistiske tendenser at have optaget kampen. 
I stedet for at pege fingre og hænge spillere og 
trænere ud vil jeg meget hellere fokusere på de 
ting, som vi ikke gør – udover at vinde på hjem-
mebane……. 
(Suuuuuuuuuuuuuuuuuk!!!!!) 

Opdækningen, opbakningen samt vilje og gejst 
trænger i DEN grad til et boost af en anden ver-
den. Vi skal sgu udstråle en galskab og vilje op til 
sådan en vigtigt kamp som 
den, således at vi signale-
rer, i det mindste over for 
os selv, at vi mener det her 
med Det Nye AGF alvorligt.  
Jeg har lige taget mig selv i 
at sidde og håbe Wieghorst 
har uddelt los i løgposen i 
løbet af ugen – bare for at 
hidse spillerne op til kampen mod Vendsyssel…

En ægte nulløsning!!! Hvad fanden skal vi bruge 
et point til???!!! Det er jo simpelthen pinligt, at 
vi ikke leverer mere, end vi ser for øjeblikket, og 
den der imaginære sportschef må virkelig have 
en liste over spillere. der VIL det her – ellers er 
vi på skideren………. Det her er rigtigt skidt for 
os, men vi vil åbenbart bare gerne være til grin.

Endnu et nederlag, men der var dog små spor 
efter, at der rent faktisk bliver trænet og arbejdet 
med begrebet ”fodbold” når vi træner ude på 

Fredensvang. Det vil jeg godt medgive, resten – 
og dermed mest nederlaget er jeg rimelig tossi 
over, at vi ender med at stå med. Den oprykning, 
ikke´å……… Næst´år????? Tænker jeg panisk…

Pokalen er vigtigt i AGF. Yes sådan så det fandme 
også ud i lange tider af det 
spændende opgør, som vi 
var vidne til i går. Jeg er 
opløftet over indsatsen, men 
naturligvis dybt skuffet over 
resultatet. Vi kunne sagtens 
have vundet den kamp, men 
som jeg ser det, mangler vi 
kynisme og det sidste held. 

Den kynisme der skal til for at losse kuglen ud over 
tribunerne, når det er nødvendigt og det held – og 
en smule kompetence, der gør, at vi kan frustrere 
vores modstandere til at opgive troen på, at det kan 
lykkedes at kyse og slå os. Det er i ”høj i hovederne” 
og på vores mentalitet, at vi bliver most for tiden, 
og det er på alle niveauer, i medierne, på lægterne 
og på banen. Kæmp nu for hvid og blå!!!!!!!

Mellemstor dansk købstad sælges!!!!
Slå til nu og få masser af beliggenhed med i købet 
og over 35.000 indbyggere med i handlen. Byen 
er mest kendt for et håndboldhold, Vestre Lands-
ret og anvendes mest til slå AGF i fodbold.
Personlig henvendelse til mig på Bulle foretrækkes….

” Jeg har lige taget mig selv i 
at sidde og håbe Wieghorst har 
uddelt los i løgposen i løbet af 

ugen – bare for at hidse spillerne 
op til kampen mod Vendsyssel”

Danny Olsen ærgrer sig efter en brændt chance 
i kampen mod Lyngby. Fotograf: Jesper Zacho Elgaard
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Vejle. Noget har været så tæt på at gå på røven, 
at vi ikke rigtigt tror på det, os der bor tæt på 
byen. Ligegyldigheden raser, synger de pipfugle, 
jeg kender, der kommer i Nørreskoven – og vil stå 
ved det!
VB´s tilhængere er meget fokuserede på at finde 
ud af, om de lever længere end det, de penge, der 
netop er blevet skrabet sammen, rækker til end at 
slå AGF for tiden. 4-0 og en meget positivt følelse 
at gå hjem med; vi gør tingene færdige og viser, 
at vi som hold ikke skal afskrives endnu. Der så 
meget mere i vores drenge, og jeg håber inderligt, 
at vi kan slutte godt af. 

Netop hjemvendt klokken kvart i kvalme efter en 
af de største dage på lægterne i nyere tid. ET er, 
vi tager afsked med Martin Jørgensen på hjem-
mebane med maner og hyldesttaler i Arenaen 
bagefter, et andet er alle de rigtige ting, som 

vores direktør siger om et nyt stadion. Noget helt 
andet er sgu, at vi henter point på et af holdene 
over os på den måde, vi gør det i dag. Kontrol-
lerende, velspillende og med mange gode store 
muligheder. Lukas lukker lågen nede bag ved på 
fornemste vis, og ham skal vi vist bare holde fast 
i. Han kan godt bruge sine hænder… frækkert!!!

Den mobiltribune var en stor succes og viser 
på alle måde, at det vil bidrage med en ekstra 
dimension for alle parter at få rykket os tovlige 
tilhængere tættere på linjerne. Jeg nød det i fulde 
drag og har sunget min stemme i smadder for før-
ste gang i lang tid til en kamp på hjemmebane. 
Et offer, jeg føler, er givet godt ud i stemningens 
højhellige navn. Giv nu Aarhus det fodboldsta-
dion!!!! Behold gerne placeringen for enden af 
den smukke allè og vend banen, så søjlehallen 
bevares. OG for guds – og Aarhus´ skyld: Få lavet 
tilkørselsmulighederne så tidssvarende, at der kan 
afholdes koncerter, DM i judovals og andet gøgl. 

Domkirkebyens fodbolddrenge har desværre en tendens til at slå de hviiie
Fotograf: Jesper Zacho Elgaard
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Atletikken??? Ja den må jo så ud på Viby Stadion, 
og dem, der for alvor vil noget med den del af 
idrætslivet, rykker jo alligevel teltpælene op på 
et tidspunkt og rejser verden rundt for atletikken. 
Det er ikke i Danmark og slet ikke i Aarhus, at de 
store vigtige stævner bliver afholdt. Nej det var 
en fin satsning, men det var var forkert, og nu 
må Aarhus som by erkende, at den del af opvis-
ningssporten ikke hører til på samme stadion som 
superligabold og forhåbentligt på et tidspunkt 
U21 bold, kvindelandshold eller MÅSKE endda 
ligefrem landsholdsfodbold, som vi kan se de får 
besøg af i Esbjerg og senest Herning. 

Ja atletikken er åbenbart stor i Aarhus, men kan 
den tiltrække investorer, tv tid og tilhængere 
weekend efter weekend til byen i sæsonen???? 
Nej, ikke sådan rigtigt, vel!!!! I en tid med mer-
værdi og branding er der ikke meget tilbage at 
forsvare end at modernisere Viby Stadion og flytte 
atletikken der ud.

Aarhus, vi ønsker os et intimt fodboldstadion 
bygget således, at det kan bruges til andre større 
arrangementer også!!!

Det er på tide at gøre det officielt, nu efter for-
længelsen og alt det hejs:

Der er nu gået nogle dage siden Fredericia-kam-
pen, og lad det være sagt med det samme: Vigtig 
sejr, 4 på stribe, pissekoldt og feee stemning, 
men alt dette er egentlig småting i helhedens 
store univers. En af de brikker, der har været en 
stor bærende del af helheden AGF har lagt støv-
lerne på hylden og skal nu til at trække i arbejds-
tøjet uden for stregerne. Martin Jørgensen er ikke 
længere aktiv som fodboldspiller.

En tanke jeg personligt lige skal vende mig til. 
Han har givet mig så store oplevelser som AGF´er,  
udlandsprofessionel og ikke mindst som lands-
holdsspiller, at det helt reelt er svært at sætte 
ord på………….. Ja andre end tak, selvfølgelig. 
Men det er så nemt at takke for flotte maskerede 
afleveringer, arbejdsindsats, vindende væsen og 
en sympatisk personlighed. Det er et stort og 
godt menneske, der givetvis nu træder ind i AGF 
på en ny måde fremover. Det er jeg på sin vis også 
voldsomt taknemmelig over, det faktum at vi kan 
holde på ham, og han stadig vil Det Nye AGF. Det 
er egentligt et endnu større og bedre kvalitets-
stempel end nyt/ombygget stadion-snakken og 
hypen om endnu en aktieemission, som vores 
direktør gør så glimrende for tiden.

Hyldesten, som Fredericia havde bikset sammen, 
siger egentlig meget om Martin. At en modstander 
lige giver sig tid til at jage deres egen bestyrel-
sesformand ned på banen med blomster og så 
lokke formanden for De Danske Roligans ud til en 
ret så køligt og forblæst stadion ( Ja det ligner 
sgu mere et rigtigt fodboldstadion end vores, den 
ene langside beton og de tre jordvolde, som de 
har!!!!!!!!) Det er ikke en ligegyldighed i dansk 
fodboldhistorie, der har sagt stop. Det er vist ret 
tydeligt.

Martin, Århus glemmer dig aldrig.
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Den første video er en længere udgave af den uforsvarlige omgang med romerlys, 
måske du som læser også fornemmer, at det faktisk var lidt vildt. 
Den anden video er romernes hyldest til deres helte efter en sejr. 

Den stemning ser vi sjældent i Aarhus!
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AF Anders Aakjær Nielsen

Med ansættelsen af Morten Wieghorst som cheftræ-
ner valgte man i AGF samtidig en vej at gå fremad-
rettet forstået som en klart defineret spillestil, der 
skal kendetegne AGF. Man 
har i den forbindelse talt om, 
at der skal være en ”hvid 
tråd”, der gennemsyrer klub-
ben, og man ønsker derfor i 
AGF at uddanne og rekrut-
tere spillere, der har de rette 
kompetencer til at spille i 
en 4-2-3-1 (i grove træk 4-3-3) formation med en 
boldbesiddende spillestil, som Morten Wieghorst 
ønsker. Det kræver spillere, der er primært teknisk 
stærke og fodboldintelligente, så spillerne er i stand 
til at spille i små rum og fastholde bolden på trods 

af modstanderholdets pres. Således er man fra i 
sommer startet på at implementere ovennævnte ned 
gennem ungdomsrækkerne.

AGFs ungdomshold har traditionelt spillet en fysisk 
betonet og direkte form for fodbold, men hen over 
efteråret har det været tydeligt, at der blæser 
nye spillemæssige vinde over Fredensvang. Væk 
er førnævnte spillestil og 4-4-2, 4-4-1-1, 4-1-4-1 
mv. og ind er kommet 4-3-3 eller rettere 4-2-3-1. 
Talkombinationer siger dog ikke nødvendigvis sær-
lig meget om et holds måde at spille fodbold på, 
og vi skal derfor ikke træde mere rundt i det, men 
derimod selve spillestilen. Fokus er på at spille på 
førsteberøringer og med mange pasninger i både 
det opbyggende spil og i det etablerede angrebsspil. 
Også i forsvaret bliver bolden spillet rundt, mens 
man samtidig prøver at spille ud af forsvarszonen 
i stedet for at sparke langt. Spilopbygningen er 
dog også indimellem krydret med lange sideskift. 
Samtidig står de to backs meget højt i banen og 
er generelt offensivt orienterede, hvilket også er 
en taktisk mulighed i forbindelse med de hurtige 
igangsætninger fra målmændene, som vi også ser 
det hos seniorholdet, bedst eksemplificeret ved 
Daniel Christensen. 

Man er således også på U17- 
og U19-holdet i gang med 
at implementere den tek-
nisk betonede og boldbesid-
dende spillestil, som vi i 
stadig højere grad ser det 
på seniorholdet. Ungdoms-
spillerne skal naturligvis, i 

lighed med seniorspillerne, vænne sig til at spille 
på en ny måde, og der er derfor tale om en proces, 
der tager tid, men som dog skrider godt fremad og 
formentlig til foråret vil være endnu bedre imple-
menteret.

”Fokus er på at spille på 
førsteberøringer og med 

mange pasninger i både det 
opbyggende spil og i det 
etablerede angrebsspil”
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Efterårets kampe
Fotograf: Jesper Zacho Elgaard
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Af Morten Ebert Larsen

Han har ansvaret for en hel by. Det kan lyde en 
kende vanvittigt, men det er faktisk sådan, at 
tingene stiller sig for 43-årige Morten Wieghorst, 
som sidst i maj overtog stumperne af det sønder-
skudte og nedrykkede AGF. Dermed var det noget 
af en opgave, som den tidligere landsholdspiller 
sagde ja til, da han underskrev en treårig kontrakt 
med klubben, der stort set ikke havde lavet andet 
end at tabe fodboldkampe i et halvt år i træk

Jeg møder cheftræneren på klubbens mangeårige 
træningsanlæg på Terp Skovvej en solrig efter-
middag. Det er en sympatisk mand i træningstøj, 
der tager imod, men stadig med en nøje afmålt 
distance. Dagens arbejde for spillerne er ovre, 
men Morten Wieghorst er her stadigvæk. Han har 
på forhånd bedt om, at vores seance maksimal 
må vare en time. Ikke fordi han skal hjem – men 
fordi han skal videre. Klubbens træningslejr i 
vinterpausen skal planlægges, og så venter der jo 
altid en vigtig kamp.

Morten Wieghorst har prøvet mange ting i sit 
fodboldliv. Først som spiller, hvor han repræsente-
rede klubber som Celtic FC i Skotland og Brøndby 
IF, hvor spillerkarrieren sluttede med manér. Det 
var først i det absolutte efterår i spillerkarrieren, 
at Wieghorst begyndte at en kommende træner-
gerning kom på overvejelsesplan. Faktisk havde 
han indtil da været fuldstændig sikker på, at 
andre sider af livet skulle udforskes, men sådan 
blev det ikke.

Som træner har han haft ansvaret for FC Nordsjæl-
land og det danske U21-landshold, og succes har 
der har været rigtig meget af for sjællænderen. 
Undtagen sidste stop inden AGF, hvor Morten 
Wieghorst assisterede Michael Laudrup i Swansea. 
Opholdet i Wales endte med en fyring, og nu er 
stedet så Aarhus, hvor han og familien er faldet 
godt til. Men hvorfor sagde han ja til en tilværelse 
i den danske første division?

”Jeg synes, at udfordringen i at være med til bringe 
AGF på rette spor igen er enormt spændende. Det 
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var jo ikke kun sidste sæson, der var skuffende for 
klubben. De sidste mange år har været en bølgedal. 
Der har været glimt af noget godt engang imellem, 
men slet ikke nok i forhold til, hvad der er poten-
tiale til. Jeg vil gerne være med til at vende det, 
skabe et mere stabilt fundament og bringe noget 
succes til klubben og Aarhus,” fortæller Morten 
Wieghorst.

Den nuværende træner var løbende i kontakt 
med klubben i løbet af foråret, hvor AGF tabte 
kampe på stribe, men Wieghorst fulgte holdet 
tæt og endte med at takke ja til at blive byens 
redningsmand. På det tidspunkt boede han og 
familien stadig i Wales efter fritstillingen i Swan-
sea, og skridtet fra store kampe hver weekend til 
en tilværelse i den næstbedste række i Danmark 
skræmmer ikke Morten Wieghorst, for de forskel-
lige trænerjobs kan slet ikke sammenlignes.

”Vi bliver nødt til at holde fast i de små fremskridt, 
velvidende at der er håb på vej. Vi er i gang med at 
bygge noget op, og det tager tid. De store udskift-
ninger i spillestaben var nødvendige, og de mange 
nye skal spilles ind. Ni nye spillere er mange, men 
de har været et friskt pust. Både på banen, men 
også i omklædningsrummet. Uden for banen gælder 
det også om at finde en fast struktur på, hvordan 
vi gerne vil gøre tingene, og samtidig skal ledelsen 
være fast på retningen. Som jeg ser det, har AGF 
manglet en fast måde at gøre tingene på,” 
forklarer cheftræneren.

Da Morten Wieghorst gjorde sin entre i AGF, mødte 
han en vingeskudt fugl, som havde nogle store 
mentale ar, der skulle heles. Tre nedrykninger på ti 
år sætter sine spor, og en ny start var simpelthen 
nødvendig. Noget af det første han gjorde, var at 
ændre spillestilen, og holdet begyndte også at 
træne anderledes.

Det daglige arbejde på træningsbanen er det bed-
ste for Morten Wieghorst. I perioden, hvor han 
agerede U21-landstræner, var netop det at kunne 
gå i detaljen hver dag, noget han savnede. Den 
daglige kontakt med spillerne og at være med til 
noget, som bliver taget i den rigtige retning – 
med små skridt. For sådan er det i Aarhus. Ingen 
har patent på at være en del af Superligaen. Der 
skal kæmpes for eneste point. Byen har altid 
emmet af fodbold, og klubben dækkes intenst af 
flere medier.

”I bund og grund er det godt, at der er forvent-
ninger udefra, men internt bliver vi også nødt til 
at være bevidste om, hvor langt vi er i processen 
og vores udvikling. Ikke så mange ord, men langt 
mere handling. Vi bliver målt på resultaterne, og 
der er ingen tvivl om, at vi skal blive meget bedre 
på hjemmebane. Det er et krav, hvis vi skal rykke 
op, og det er uden tvivl målet for denne sæson,” 
konstaterer Morten Wieghorst.

Klubbens fans kan kun håbe på, at Aarhus snart 
får noget at smile ad igen, for som cheftræneren 
siger: ”Trænere og spillere kommer og går, men 
klubben består.”
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Af Anja Lilli Beikes

Faktisk var jeg lige ved at måtte gå igen med min 
søn, da der blev meldt alt udsolgt fem minutter 
før start. Heldigvis kunne der fremskaffes tre pla-
der, og vi fik desuden udleveret loddet med num-
mer 71, som skulle bruges til at finde de sidste 
gevinster. Så jeg formoder, at vi var omkring det 
antal mennesker til julebanko.

Vi skulle igennem 20 rækker med en kort pause 
undervejs, så der blev lagt hurtigt ud fra opråbe-
rens side. Måske var det meget godt, at vi kunne 
havde tre plader! Gevinsterne var meget blandede, 
der kunne eksempelvis vindes gavekort, nisser, 
bamser, termokrus, lærreder med spillerfotos, and 
og vin.

Da vi nåede forbi pausen og de første 10 spil, 
svigtede koncentrationen lidt hos min søn og 
jeg, men så kunne vi da more os over de sjove 
kommentarer, der kom undervejs - eksempelvis til 
opråberens udtale af ordet musemåtte. Når tallet 
90 blev nævnt, sagde min søn tørt: ”Det er godt, 
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at du kender din alder!” Heldigvis sad vi i bunden 
af lokalet, så opråberen ikke kunne høre hans 
småfrække kommentar, for hun er da væsentligt 
yngre end gamle Ole!

Efter de 20 spil med mange fine gevinster, blev 
der trukket ekstra gevinster på de udleverede 
numre, her vandt vi endeligt lidt: en AGF-keyhan-
ger med indbygget oplukker og en nøglering med 
en elefant. 

AGF fanclub har været ude at finde sponsorer til 
de mange gevinster, og de skal selvfølgelig have 
en stor tak:

Petjes World, Scandinavian Book, Saki 
Isolering, Havnens Perle, Aarhus Minigolf, 
Oasen Blomster, Fanshoppen
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Lyden af Århus...
Hadsten

Silkeborg

Århus

Skanderborg

107.9

106.5

92.2

94.6
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”Jeg hader at tabe ” – ”Jeg elsker at gå ind på 
et stadion med mange tilskuere”
Om hvordan positive tanker kan sløve AGF-
spillerne ?
Var det støtten og sangen fra 1300 fans på 
mobil-tribunerne som bar vore helte frem til 
sejren over Lyngby?
Jo spillerne kunne høre os. Men Nej. Det var 
det krigeren og anføreren Martins der med sine 
skrald-tacklinger trak sine holdkammerater 
med sig og bar sejren frem i sin sidste hjem-
mekamp mod Lyngby som i sin sidste kamp 
mod Fredericia, hvor Martin spillede fantastisk.
Martin har lært os, at GF`erne på banen skal 
op på krigerspændingen for at vinde fodbold-
kampe.
Så undgår vi også at blive hånet af Horsens 
FC`s træner Bo Henriksen: ”AGF`erne vil ikke 
tackle” eller
Som Århus –håndbold-legenden udtrykker det: 
”Jeg vil ikke tale om AGF.  
De er forkælede ude på Fredensvang” 
Også fordi vi ved fra forskningen, at mentalt og 
fysisk overskud giver sejre. 

Af AGF-fan, Sportspsykolog & Journalist 
Finn Bech-Nielsen

I dag hørte jeg fra en tidligere ungdoms- og 
talent-træner i AGF, at det almindelige billede af 
ungdoms-Spillerne i AGF, har været, at AGF har 
produceret krigere og ikke talenter. Dogmåske 
med undtagelsen Mr. AGF … Hr.  Martin Jørgen-
sen, som vi var 1500 fans, der hædrede i NRGI-
Arena søndag den 24. november efter 1-0 sejren 
over Lyngby.

Martin Jørgensen har være både fodboldkriger og 
-talent.

Jeg glemmer ikke, da jeg ved en fanfest i Bjør-
neklubben samme sted kort talte med Martin ved 
autograf-bordet på min opfordring om at give den 
gas i sæsonen, kom han med dette statement, jeg 
aldrig vil glemme: ”Jeg hader at tabe”

Martin Jørgensen har i denne uge klart og præ-
cist udtrykt til medierne: ”Jeg har altid vidst at 
jeg ville nå min drømme også om at komme på 
landsholdet.”

Martin er et ikon I AGF. Vi så det tydeligt i mødet 
med DR-dokumentaristen Anders Aggers Indefra. 

Om: Det Nye AGF … i mødet på p-pladsen med 
Bestyrelsesformand Lars Fournais hvisker til den 
nye Adm. Direktør Jacob Nielsen: ”Jeg synes du 
skal forlænge med Martin… han er en vigtig spiller 
for holdet …”
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Ja vi kunne også sige Martin er vigtig for udviklin-
gen i AGF og dansk fodbold, så derfor er det ikke 
en overraskelse, at Martin her fredag annonceres 
som ny ekspert fodboldkommentator på TV3 Sport 
og bliver nye kollega med en anden tidligere AGF-
kriger: Peter Graulund.

Måske kan de to AGF-helte hjælpe os til at forstå, 
hvordan det kunne ske endnu engang .. at vi ryk-
ker ned og kun vinder to-tre hjemmekampe på et 
år  og får et hjemmebane-
kompleks.

Ved et møde i biografen 
Øst for Paredis lyder Martins 
ærlige svar på spørgsmå-
let: ”Hvordan kan det gå så 
galt”? ”Måske er vi bare ikke 
bedre"?

Og næsten igennem et helt år ser vi spillere gå 
på Århus Stadion med bøjede hoveder, som om de 
sidder fast i angstens nåleøje …. Som da Tennis-
spilleren Bjørn Borg ikke længere kunne gå ind på 
Centre Court.

Det har være tydeligt, at mange spillere, som Mar-
tin udtrykker det - ikke kan klare det pres at gå 
ind og spille foran mange tusinde tilskuere. ”Jeg 
har altid haft det godt med det ”.

Og vi er blevet drillet af tidligere direktør i AAB 
med, at bare vi vinder tre kampe, så bliver vi 
danske mestre.

Det med at AGF taler sig op. Er det forkælelse og 
hygge, fordi det nu er så dejligt at bo i Århus, som
Direktøren Jacob Nielsen også siger det i bilen op 
ad Stadion Allè i Agger-dokumentaren.

Så ofte har AGF floppet og ikke performet, som vi 
forventede. Jeg ved snart ikke, hvor mange gange 

jeg er taget fra Århus med en depression. Der 
har bare været så mange gode visioner, drømme, 
ønsker og håb til alt det AGF gerne vil opnå.
Og jo vi ved da fra psykologien at vi at vi får det 
bedre og får mere energi når vi har et positivt 
fremtidsbillede.

Men jeg kan dog godt være lidt skeptisk, når jeg 
er til præsentation og peptalk i NRGI-Arena om 
visionerne

For det nye AGF og den 
hvide tråd. Jo da måske 
kan vi lykkes med den turn 
around som Bestyrelsesfor-
mand Lars Fournais har sat 
gang i, og som blev annon-
ceret som det at lave en 
Atletico Madrid, som jour-
nalisten Lola præsenterede 

det. Atletico Madrid Football Club rykkede også fra 
La Liga ned i den næstbedste række i Spanien og 
vendte tilbage og blev mestre. Samme rejse som 
vi alle ønsker for AGF. 

Der kan være en værdi og kraft i at tale resulta-
terne og energien op. Men som jeg skrev i sidste 
klumme i Fæstningen kan positive tilskuere, kære-
ster og venner på lægterne få spillerne til at tro, 
at de er bedre end de er.

Faktisk viser en undersøgelse af Gabriele Oet-
tingen fra New York University stik imod det vi 
ofte bruger som mantra, at jo mere positive vi 
er, jo bedre går det os. Sådan forholder det sig 
nødvendigvis ikke. 

I forsøget blev to grupper bedt om at forhold sig 
til den kommende uge. Den ene gruppe skulle 
forholde sig til at ugen blev fantastisk, de andre 
skulle bare skrive de tanker ned, der stod, når 
de tænkte på ugen. Det viste sig at den første, 
positive gruppe, følte sig mindre energifyldt i 

”Og næsten igennem et helt 
år ser vi spillere gå på Århus 
Stadion med bøjede hoveder, 

som om de sidder fast i 
angstens nåleøje”
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ugen, og de opnåede heller ikke så meget som 
den anden gruppe. Forklaringen kan være, at 
den positive tilgang snyder 
hjernen til at tro, at den 
allerede har opnået drøm-
mene, hvilket sløver vores 
bestræbelser på at nå dem i 
virkeligheden.

Går man i den modsatte grøft og overgiver sig 
fuldkommen til realismen, viser undersøgelser, 
at det også sløver os. Den gyldne middelvej er at 
kombinere det positive og det realistiske, at sætte 
positive mål og have en realistisk tilgang til de 
forhindringer, der er for at nå de mål.

På den baggrund kan jeg da godt blive lidt 
bekymret for vores håndbold, der i dag ligesom 
i tidligere landstræner Ulrik Wilbeks tid melder 
målsætningen ud i medierne. I dag hedder det på 
forsiden af BT`s sportstillæg: ”Vi vinder guld” Nu 

må vi se i første VM-kamp i morgen søndag.
Minder lidt om udmeldingen fra Ledelsen i Det 

nye AGF: ”Vi skulle gerne 
rykke op i superligaen første 
forsøg”.

Vi er p. t. seks point efter 
en oprykningsplads dog 
med en god målscore og 

et realistisk håb om at kunne hente Lyngby og 
Viborg. 

Men måske skulle vi lære af nogle af de håndtag, 
som kollegaerne bruger i de bedste fodboldklub-
ber.
Hobro ved Jonas Dahl, der skaber sammenhold på 
sit hold i sin peptalk i omklædningsrummet inden 
lokalbraget mod Randers og råber til spillerne: 
”Hvad forventer du af de andre & hvad forventer 
du af dig selv” 

”Men måske skulle vi lære af 
nogle af de håndtag, som 

kollegaerne bruger i de bedste 
fodboldklubber”

En følelsesladet målmandstræner tager afsked med en stor spiller, han har kendt siden ungdomsårene
Fotograf: Jesper Zacho Elgaard
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Sportschefen Peter Christiansen i Randers FC:  ”Vi 
har leveret en flot 2. plads i Superligaen, fordi vi 
har været ydmyge og stabile i vores præstationer 
hen over hele efterårssæsonen”
Og jeg kunne tilføje, fordi krigeren ”Tøffe” er 
skrevet ned i guldtæppet, og Tøffe står som den 
sidste på plakaterne i spillertunnelen med vær-
dien fight, lige inden de går op på banen på AutoC 
Arena - hestene fighter som krigere. 
Så jeg vil runde af med krigeren Martins gode råd 
til de unge fodboldtalenter i Ekstra Bladet søndag 
den 30. november:

”Det er blevet for nemt at give op. At sige her spil-
ler jeg ikke, fordi træneren ikke er god nok, eller det 
er, fordi jeg er uheldig, og så kan jeg skifte til en 
anden klub. Det var knap så nemt at skifte klub, da 
jeg var 19-20 år. Dengang måtte man bare klø på. 
Mediebilledet var et helt andet. Internettet fandtes 
ikke. Der var knap så mange, der fortalte dig, hvor 
god du egentlig var. Unge spillere i dag får at vide 
i dag fra elle sider, at de er åh-så gode både fra 
journalister, kommentatorer agenter – både egen 
agent og andre". 

De har muligvis præsteret, ja. Men set i forhold 
til det de skal, så har de ikke præsteret noget 
som helst endnu, konstaterer Martin Jørgensen. 
Han kunne ligeså godt have sagt Casper Sloth og 
Osama Akharraz , men han lader være.
”Fodbold giver hak i tuden, og der er nedture 
undervejs. Men hvis man hver gang søger et nyt 
sted hen, fordi man ikke kan lide det, så er det 
min påstand, at du aldrig når derop, hvor det er 
rigtig sjovt. Du kan måske have et eller to år, men 
det bliver aldrig til ti”, advarer Martin Jørgensen.

”Jeg synes ikke, det er i orden at bede en spiller på 
30 år om at tie stille, selv om det kommer fra en 
20 årigspiller, der er skyld i at holdet har vundet 
fem kampe i træk. Ham på 30 år har måske sørget 
for det ti år i træk. Forventningerne til en spiller på 
17-18,20-21 år er jo ikke eksisterende. Det kan jeg 

huske da jeg kom på landsholdet… uanset hvad 
jeg gjorde var det bare fantastisk. Da spillede jeg 
kun gode kampe”, siger han med et skævt smil, 
glimt i øjet. 

”Senere har jeg spillet kampe, hvor jeg har fået 
en frygtelig kritik, selv om jeg vel har spillet ligeså 
godt, hvis vi satte kampene op mod hinanden. 
Ham på 21 år kan jo gøre, hvad han vil … mister 
han bolden så: Jamen, han gjorde forsøget, han 
skal have lov til at fejle …. Men det skal ham på 
30 ikke … - Så det skal være sådan, at det er dem 
der har spillet længst, der bestemmer, for jeg kan 
forsikre dig for, at det er dem der træder i karakter, 
når lokummet brænder”, forsikrer Martin Jørgen-
sen, mens man nærmest ser ham tage en usynlig 
trænerjakke på. Og fremtiden er som træner... 
formentlig også cheftræner i superligaen, hvis 
chancen byder sig.

Martin siger i dag TV 3 Sporten, at han begynder 
på trænerkurset på tirsdag – og en kilde oply-
ser til mig at det bl. a. bliver sammen med den 
tidligere United og OB-spiller Mads Tim – som 
eftersigende har et fantastisk samarbejde med 
Kim Aabech – ville det ikke være et muligt emne 
i det kommende transfervindue?

Med dagens glade budskab fra krigeren Martin: 
”Jeg forventer at der bliver en plads til mig i AGF 
til foråret”, så gør det knap så meget, at krige-
ren Martin giver den gas i en BMW med 500 hk. 
Måske også lidt i overkanten som Martin udtrykte 
det med sin vanlige beskedenhed, og som aldrig 
har tvivlet på, at han ville nå sine drømme. Til 
forskel for mange andre spillere har Martin nået 
sine drømme i virkeligheden.

Sagt af en mand med 195 kampe og 31 mål for 
AGF, Udinese: 184 kampe, 30 mål, Fiorentina: 151 
kampe, 14 mål, 54 U-landskampe,13mål & 102 
A-landskampe, 12 mål
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DENMARK

15% rabat

på alle

piercinger og

piercingsmykker

mod forevisning

af gyldigt 

medlemskort.

Kan ikke kombineres

med andre tilbud.

 

Frederiksgade 34, 8000 Århus C

Tlf.: 35 148 66

Pierceartistdanmark



46

HUSK 
Du får 10% rabat på varekøb hos AGF 

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

nedsatte vare) 

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

Støt fanklubbens samarbejdspartnere. De støtter os!

Du får 5 kroners rabat på alle pizzaer hos

Marselis Boulevard 24

ØSTBANETORVET 2 · 8000 ÅRHUS C.
86 16 92 57

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

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

adresse og selvfølgelig hvilken tur, det drejer sig om.

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

(Mod fremvisning af gyldigt medlemskort )

SAKI Århus
Havkærvej 2, 8381 Tilst

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

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

Børnens Kontor Lille torv
Du får 10 % rabat hos byens bedste pølsevogn BØRNENS 

KONTOR på lille torv ved magasion du nord mod
fremvisning af gyldig medlemskort

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

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

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

fremvise gyldigt medlemskort.

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

10% RABAT

I BRUUNS GALLERI
GIVER IMOD FREMVISNING

AF GYLDIGT FANKLUBMEDLEMSKORT
10 % RABAT PÅ NØGLER

10 % PÅ AL SKO REPARATION.

MISTER MINIT
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BESTYRELSE:
Formand:  Jan Jensen  jan.jensen@agf-fanclub.dk
Næstformand:   Lisa Kildsgaard  lisa.kildsgaard@agf-fanclub.dk
Bestyrelsesmedlemmer: Lars Guldbrandsen lars.guldbrandsen@agf-fanclub.dk
  Carsten Grubach  carsten.grubach@agf-fanclub.dk
  Michael Nielsen michael.nielsen@agf-fanclub.dk
Ekstern kasserer:   Martin Malling Beck  martin.malling@agf-fanclub.dk
Sekretær   Maiken Bøgeskov   fans@agf-fanclub.dk

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

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

FÆSTNINGEN NR. 4 2014:

Redaktion:  Anja Lilli Beikes bladudvalg@agf-fanclub.dk
  Tom Bak Hansen
  Henrik Andersen
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Fotos:  Ole Nielsen, 
  Jesper Zacho
  Gunnar Nielsen
  Richard Skovby m. fl.
Oplag:  500 stk.(Fra juni 2011 udsendes bladet som PDF hvis dette ønskes)
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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 
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center på Telefon 87 468 300. Manglende levering kan også der også reklameres over til fans@agf-fanclub.dk

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



“Spilleren” 
- af Kjeldsen

Det nye stadion, åbningskampen mellem AGF-Farum i sæsonen 2002-03, C6 øvre. 
Kampen er lidt af en gaber, selvom AGF vinder 2-0 på bl.a. et Morten Poulsen mål. 

Et yngre kærestepar sidder umiddelbart foran mig. 
Hun keder sig åbenlyst og har travlt med at nusse kærestens nakke. 

Kæresten kigger forstenet mod banen, og ligner en, der har fortrudt selskabet den dag. 

“Hvad kigger du efter"?, spørger hun (Kun kvinder kan i øvrigt spørge så dumt på et stadion). 
“Morten Poulsen”, svarer han kort. 
“Hvad laver han da"?, spørger hun. 
“Han står og spiller”, svarer han. 

Hun kigger ned mod banen og prøver forgæves at spotte Morten Poulsen i et spilstop, og spørger: 
“Hvad venter han på"?

“At klatten skal komme”, svarer han og griner fjoget et par gange, hvorefter hun udbryder: 
“Åh, hvorfor skal mænd altid være så platte"?

Den virker sikkert ikke så godt på skrift, men det indbyrdes drama, 
og undertonerne i ordvekslingen var tårefremkaldene for os lige bagved. 

“Skolepengene tilbage” 
- af Kjeldsen

Endnu et eksempel på spontan lægte-vid. Jeg husker ikke, hvilken kamp det var, men det var på 
det gamle stadion, og jeg stod placeret i Bilka-svinget. AGF får indkast, og Palle Sørensen løber 

ud, får fat i bolden og kaster, hvorefter dommeren fløjter for omkast. En omkring mig (sikkert den 
midaldrende mand, igen) bliver så sur over Palles manglende kasteevner, at han råber noget i 

retning af: “Palle dit blege apparat. Hvis du ikke engang kan finde ud af, at tage et indkast, skal 
du have skolepengene tilbage”

Hvorefter en anden tilskuer tørt konstaterer: “Hold da kæft. Palle er da den mest veluddannede 
- han har taget 8. klasse med”

Det grinede vi sgu meget af den sæson. 

AGF Fanclub Aarhus
Stadion Allé 70
8000 Århus C

B


