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Nyt fra redaktøren
Det er blevet vinterpause, men i AGF nåede vi dårligt at nyde sejren over mestrene fra FCM 
førend, at det var tid til en trænerfyring. Farvel til Morten Wieghorst og velkommen til Glen 
Riddersholm. Spændende at se hvordan det påvirker spillestilen i den kommende sæson.

Dette blad byder på artikler om stadiondebatten, awaykortet, Galehuset AGF og meget mere. 
Bladets QR-koder er tilegnet Fair Fan Cup, da denne jo spilles i vinterpausen, først med en 
kvalifikation i Aarhus i januar og så den egentlige turnering i februar i Nørrebrohallen.

Bladet byder også på mange billeder fra efterårets kampe, tegneserier med 12. manden, og så er 
stadionanekdoterne tilbage – denne gang med fokus på dommeren. Faktisk oplevede jeg selv i 
sæsonens sidste kamp et af de der tilråb, som man ikke lige glemmer lige med det samme. Foran 
mig på mobiltribunen stod en ung dame, som efter en række kendelser fra dommeren have fået 
nok. Da dommeren igen havde gjort uret mod AGF, og alle de øvrige tilråb var stoppet, valgte 
den unge dame at brøle ud over hele tribunen: ”Få da et par briller mand, din idiot!”. Det fik i 
den grad smilebåndene frem på alle os omkring☺

Vinterpausen bliver lang, og vi venter som altid i spænding på, hvad transfervinduet byder på 
-  og noget sker der jo nok, nu hvor vi også har skiftet træneren. Vi fans har jo alle vores ønsker 
til indkøb, og måske får vi nogle af dem opfyldt i det nye år. 

God læselyst og kom godt ind i det nye år,
Anja Lilli Beikes
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Bestyrelsen har ordet

I skrivende stund er der få dage til, at efterårs-
sæsonen 2015 er forbi. Det startede lovende 
i starten af sæsonen med episke hjemmesejre 
over Brøndby og Randers, men sidenhen er spil-
lerne desværre gået lidt i stå. Heldigvis er vi i 
fanklubben bestemt ikke gået i stå. Vi forsøger i 
bestyrelsen sammen med de frivillige hele tiden at 
forbedre de ting, som vi gør i fanklubben. 

I efterårssæsonen har vi bl.a. prøvet at styrke 
vores Facebookside bl.a. med flere stemningsvi-
deoer fra kampene og interviews med spilleren i 
After Match Baren. Derudover vil vi fortsætte med 
at kæmpe for at styrke vores tifoer – hertil kan vi 
altid bruge flere frivillige i fanklubben. Derudover 
kan du hjælpe med at støtte vores tifoindsam-
ling ved at sende penge på mobilepay 24 21 
18 80. Desuden arbejder vi på at forbedre vores 
hjemmeside og gøre den 
mere tidssvarende og let-
tere tilgængelig, end den 
er i øjeblikket – det skulle 
også gerne betyde, at der 
bliver skabt bedre beta-
lingsmuligheder, når man 
melder sig ind i fanklub-
ben, og når man tilmelder 
sig udebaneturene. 

2015 er et år, hvor også away-kortet har fyldt 
meget på den hjemlige fanscene. Det betød, 

at fanklubben i juni for første gang i historien 
afholdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor 
det blev besluttet, at fanklubben ikke længere 
skulle forpligte sig til at arrangere udebaneture 
– f.eks. hvis fansene ville vælge at blive hjemme, 
hvis et away-kort skulle blive en kendsgerning. 
Heldigvis er away-kortet ikke gennemført endnu, 
hvilket du kan læse status og flere spændende 
betragtninger om senere i bladet. 

I 2016 starter vi allerede med et spændende 
arrangement lørdag d. 16. januar, hvor det årlige 
kvalifikationsstævne til Fair Fans Cup afvikles i 
Ceres Arena. I de sidste par år har Danmarks bed-
ste fans repræsenteret ved bl.a. FC Turtle vundet 
Fair Fans Cuppen, så der igen store forventninger 
til 2016, hvor vi satser på at genvinde trofæet for 
tredje gang i streg. 

Idet vi hastigt nærmer 
os afslutningen på 2015, 
nærmer vi os også januars 
transfervindue. I den for-
bindelse vil i fanklubben 
gerne benytte lejligheden 
til at sige tak for indsat-
sen i den hvide trøje til 

Davit Skhirtladze og Morten Nordstrand, som 
forlader AGF ved årets udgang for at søge nye 
udfordringer. Nordstrand vil aldrig blive glemt for 
sit saksesparksmål mod FC København i starten 

”En ting er dog sikkert. 
Vi skal have tålmodighed med 

Det Nye AGF, og først gælder det 
om at overleve i denne sæson 

og hele tiden bygge på”



5

Bestyrelsen har ordet

af sæsonen, og Skhirtladzes samspil med den nu 
succesfulde udenlandsprof Aron Johansson var 
blændende, da det fungerede bedst. Med de to 
afgange må vi fans vel forvente, at AGF henter 
minimum to nye spillere, hvor en ny angriber må 
være oplagt. Her i starten af december er Niklas 
Helenius og Morten ”Duncan” Rasmussen nævnt 
som fremtidige muligheder i angrebet. Om det 
overhovedet sker, eller først bliver til sommer må 
tiden vise. En ting er dog sikkert. Vi skal have tål-
modighed med Det Nye AGF, og først gælder det 
om at overleve i denne sæson og hele tiden bygge 
på. Dertil bliver det også spændende at følge de 
kommende måneder for at se, om klubben bl.a. 
forlænger med Kim Aabech, Jens Jønsson og Ste-
phan Petersen. Ja, der er pt. ni spillere som har 
kontraktudløb! Dermed er der garanti for, at der 
bliver rigtig travlt ved sportschefs Jens Andersson 
skrivebord i de kommende måneder.  

Fremtidige ønskescenarier er et nyt stadion med 
en masse AGF-fans tæt på banen, en bæredygtig 
økonomi, bedre træningsfaciliteter, hvilket alt 
sammen også skal gøre det mere attraktivt for nye 
spillere at komme til klubben, så vi kan komme 
tilbage i toppen af dansk fodbold. I forhold til 
de to sidste punkter ser AGF ud til at være på 
rette vej med bl.a. et nyt moderne klubhus på 
Fredensvang. For at denne tendens fortsætter er 
det dog fundamentalt, at AGF stadigvæk spiller 
i landets bedste fodboldrække i næste sæson! 

Dermed også en opfordring til, at AGF får maksi-
malt opbakning i forårets kampe. Derfor husk at 
møde op på stadion, i stedet for at se kampen 
på sofaen!     

Til sidst vil vi gerne benytte lejligheden til at 
ønske jer alle og fanklubbens samarbejdspartnere 
en rigtig glædelig jul og et godt nytår! Vi glæder 
os til mange spændende oplevelser inden og uden 
for grønsværen i 2016. 



Velkommen til 
Glen Riddersholm 
som ny træner
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Glen Riddersholm 
som ny træner
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Awaykort eller stay awaykort
Et angreb på den rejsende 
fankultur – En kampagne 
som modsvar – En krig på 
argumenter ført i medi-
erne – En direktørs ”oprør” 
- Et pludseligt hjørnespark 
og derefter blev der meget 
stille… Indtil 24. novem-
ber – Sådan kan historien 
om et awaykort beskrives, 
men hvad skete der egent-
ligt?

Af Henrik Andersen

Ved DFF’s seminar i januar meddelte Divisionsfor-
eningens formand Claus Thomsen, at man ville 
indføre tvunget awaykort fra foråret 2016 med 
begyndende implementering fra sommeren 2015. 
Siden gik DFF til modangreb med en storstilet 
kampagnen under navnet Nejtilawaykort. 

Kampagnen fik vind i sejlene og stort set alle 
fanklubber og grupperinger i Danmark bakkede 
op, og alle var som udgangspunkt indstillet på 
helt at boykotte stemnin-
gen. Divisionsforeningens 
argumenter blev sikkert og 
sagligt pillet fra hinanden, 
og de danske fans fik støt-
te fra udlandet, hvor flere 
lignende tiltag var blevet 
opgivet.

Der blev brugt TV- og radiotid på striden, og artik-
ler ridsede skarpt fronterne op med fans på den 
ene side og Divisionsforeningen på den anden. 

Der blev afholdt informationsmøder af klubberne, 
hvor fans stillede skarpt og ikke lod nogen være 
i tvivl om, hvad deres holdning var. Divisionsfor-
eningen stod stejlt, og det samme gjorde vi fans.

Sent om aftenen den 28. april bragte Ekstra Bladet 
en artikel om, at Jakob Nielsen angiveligt skulle 
have sat det forhadte kort til diskussion på et møde 
mellem superligaklubberne. Ekstra Bladet skrev bl.a.:

”Så da Jacob Nielsen med klar reference til de argu-
menter, som awaykortets modstandere havde listet 
på hjemmesiden nejtilawaykort.dk konstaterede: 
’Det kan ikke passe, at fans er bedre informerede 
end os,’ så var bolden givet op til en ret ensidet 
debat. Hurtigt bakkede Brøndby, AaB, Esbjerg og FC 
Midtjylland kritikken af awaykortet op”.

Enden på det hele blev kort tid efter, at awaykor-
tet blev sendt til hjørne. Man ville fra Divisions-
foreningens side ikke bare droppe kortet – nok 
mest af hensyn til politikerne – men i stedet ind-
ledte man dialog med den af DFF nedsatte akti-
onsgruppe, og så blev der pludselig meget stille. 

Men det betød ikke, at der ikke skete noget. I 
løbet af efteråret har der været afholdt møder, og 
der har været en god og fornuftig dialog mellem 

fanrepræsentanter og Divi-
sionsforeningen. 

Den 24. november udsend-
te Divisionsforeningen 
så en pressemeddelelse, 
hvori man meddeler at 
man udsætter indførelsen 
af awaykortet og i stedet 

fortsætter dialogen i foråret 2016. I pressemedde-
lelsen hedder det bl.a. ”Dialogen omfatter mulige 
alternative løsninger til Superliga-Udekort, som 

”Kampagnen fik vind i sejlene 
og stort set alle fanklubber og 

grupperinger i Danmark bakkede 
op, og alle var som udgangs-
punkt indstillet på helt at 

boykotte stemningen”
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tager fortsat udgangspunkt i at forhindre karan-
tæneramte personer i at få adgang til stadion og 
nedbringe antallet af overtrædelser af stadionregle-
menterne i udebaneafsnittene. Dialogen har været 
positiv og klubberne har besluttet at forlænge dia-
logen ind i foråret 2016, dermed til afslutningen af 
sæsonen 2015/16.”

DFF meddeler på deres 
Facebook profil som kom-
mentar til pressemeddelel-
sen, at ”Vi har nu så godt 
gang i dialogen, at vi er 
ved at kigge på alternativer, der løser klubbernes 
problemer uden, at man skal tvangsregistreres for 
at se fodbold på udebane. Derfor har klubberne 
besluttet at udskyde Superliga-udebanekortet”

Hvad betyder dette så? Kort fortalt så betyder det, 
at kortet er udsat, men ikke opgivet. 

Vigtigt er det dog at notere, at tvangsregistreringen 
angiveligt er droppet, og dermed er et af de store 
”issues” fjernet. Oprindelig var tanken, at man 
skulle have awaykort for at kunne følge sit hold på 
udebane fra udebaneafsnittet, sammen med andre 
ligesindede fans. Kortet var altså tvunget.

Noget tyder dog på, at der kommer et kort, dog 
ikke et tvungent kort, men et frivilligt. Man løfter 
ikke sløret for, hvad alternativerne kan være, men 
et forslag kunne være et fordelskort. Fordelskort 
har DFF nemlig tidligere selv nævnt som et alter-
nativ. Det er set andre steder i udlandet, hvor 

folk med dette kort har 
forkøbsret til udebaneaf-
snit mod en billigere pris 
end folk uden fordelskort. 
I Holland er der så meget 
pres på udebanesektioner-
ne, at det stort set kun er 

folk med et fordelskort, som kan komme ind på 
udebaneafsnittene. I Danmark kan jeg sagtens 
forestille mig, at et frivilligt fordelskort kan blive 
en succes, hvis der tilknyttes kontante fordele.

Vi kan altså trygt tage på udebane til foråret også 
uden at tænke på registrering, og så må vi lade 
vores repræsentanter tage sig af dialogen. Det går 
jo egentlig meget godt, men der skal også herfra 
være en løftet pegefinger. Opstår der ballade 
eller øget politisk pres, så kan vi risikere, at et 
tvungent kort – på sigt - stadig vil blive indført, 
men lad os glæde os over, at tvangsregistreringen 
angiveligt er droppet. 

”Vigtigt er det dog at notere, at 
tvangsregistreringen angiveligt 
er droppet, og dermed er et af 

de store ”issues” fjernet”
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Det ny AGF eller Galehuset?

Sikken afslutning på 
efteråret, først en sejr 
over mestrene fra FCM om 
fredagen, så en træner-
fyring om lørdagen og om 
søndagen blev den nye 
træner Glen Riddersholm 
præsenteret. Mange klø-
ede sig undrende i håret, 
da Wieghorst blev fyret, 
men er Galehuset tilbage i 
AGF?

Af Anja Lilli Beikes

De sidste 15 år i AGF har det på cheftrænerposten 
lignet italienske regeringstilstande. Hver gang vi 
har vænnet os til et spillesystem, sker der et 
systemskifte. De sidste 15 år har budt på 12 chef-
trænerkonstellationer, Glen Riddersholm er den 13. i 
rækken i dette årtusinde, der skal lede AGF-holdet. 
Det svarer jo næsten til en træner pr. år. Men bliver 
den 13. gang, så lykkens gang, for det er jo ellers 
uheldets tal?

At være træner i AGF har de senere år ikke bare 
været et stressende, men også risikobetonet job, 
der handler om at levere de rigtige resultater, men 
hvordan definerer man så disse? En oprykning til 
landets bedste række, en 9. plads og 11 point til 

nedrykningsstregen ved vinterpausen hører åbenbart 
ikke til et rigtigt resultat, selvom målet for denne 
sæson er blevet defineret som overlevelse i den 
bedste række. Hvad er så det rigtige resultat? Og 
hvad forventes der af Glen Riddersholm for, at han 
kan blive på posten længere end resten af trænerne 
de sidste 15 år?

Søren Åkeby lovede os et dansk mesterskab, men 
sendte os i stedet direkte mod nedrykningsstregen, 
så den fyring kom ikke som nogen overraskelse. Ove 
Pedersen overtog den synkende skude, hvor vi første 
gang måtte en tur i divisionen, men han leverede 
varen og sendte os direkte retur til superligaen. 
Sæsonen efter endte vi på en 10. plads og blev i 
landets bedste række, da man så opsagde samar-
bejdet med ham midt i den efterfølgende sæson, lå 
vi på en 6. plads. Det var ikke nok til at fortsætte 
samarbejdet, nu skulle der hentes en succestræner 
fra FC Midtjylland ind til klubben. Erik Rasmussen 
havde banket et storhold op ude på heden, selvom 
fusionsklubben havde forholdsvis få år på bagen. 
Spilsystemet skulle ændres markant, profiler kom til, 
og fremtiden så lys ud, indtil han i den efterfølgende 
sæson med sit såkaldte dream team rykkede ud af 
superligaen. Her var det åbenlyst, at han ikke havde 
leveret de rigtige resultater, og ud røg han.

Så kom den træner til, som faktisk har været ansat 
længst tid som cheftræner i det seneste 15 år for 
AGF. Peter Sørensen sad på det ekstremt varme sæde 
i 3 ½ sæson, lang tid når man kigger på de øvrige 
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træneres ansættelser på posten i det nye årtusinde. 
Han leverede de rigtige resultater ved at sende os 
sikkert tilbage i superligaen efter den fatale nedryk-
ning med Hr Rasmussen. I den efterfølgende sæson 
skaffede han med en 5. plads den bedste placering 
siden sæsonen 1996/97 til klubben. Året efter gik 
det lidt ned ad bakken, og vores hold fik en 7. plads, 
men vi havde stabiliseret os i landets bedste række 
– troede vi. Sæsonen 2013/2014 blev et mareridt 
for spillere, folk i klubben og fans. Spillet sejlede, 
og rygterne flød – der var uro i spillertruppen, og 
træneren var problemet. Galehuset var tilbage i AGF, 
nu havde der jo også været stille så længe!

Med al den virak omkring holdet, de manglende 
resultater og den dårlige stemning forventede mange 
os nok en fyring i vinterpausen, men den kom ikke. 
Peter Sørensen fik lov at fortsætte, en beslutning, der 
i bagklogskabens lys kom til at virke fatal. Sæsonen 
startede op igen, og så gik det galt. Efter få kampe 
kom den fyring, der skulle være sket – lige som den 
nuværende – ved vinterpausens start. Tøjlerne blev 
optimistisk overladt til assistenttræner Jesper Fred-
berg, men det blev for stor en mundfuld for ham. 
Stabiliteten i spillet var væk, og i sommeren 2014 
måtte AGF for 3. gang ned i 1. division, og vi havde 
fået det knap så prangende tilnavn ”elevatorholdet”.

Morten Wieghorst blev den første ansættelse i Det ny AGF, og der var mange 
forventninger til ham – han indfriede åbenbart kun nogle af dem!
Fotograf: Jesper Zacho Elgaard
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Samme sommer skete der også store forandringer i 
AGF – ikke mindst med fyringen af sportschef Brian 
Steen Nielsen. Sjovt nok havde han overlevet 3 
nedrykninger i Galehuset AGF, hvor trænerne i det 
21. århundrede har haft en gennemsnitlig ansættel-
sestid på lidt over et år. Ud med den tidligere spiller 
for klubben og ind med et nyt team, nu skulle der 
andre boller på suppen, og vi blev præsenteret for 
det ny AGF. 

Den første, der blev hentet ind, var den nye cheftræ-
ner Morten Wieghorst. Derefter kom administrerende 
direktør Jacob Nielsen til fra naboklubben Randers 
FC, og så skete der udrensninger både i spillertrup-
pen og i administrationen. Det nye AGF var klar til 
at tage kampen op i 1. division. Wieghorst havde 
et svært efterår med meget dårlige resultater, men 
mange nye spillere skulle også spilles ind på holdet, 
og i november vendte det for AGF. I foråret leverede 
holdet de rigtige resultater, og holdet kom tilbage 
i landets bedste række. Omkring samme tid som 
resultaterne gik i den rigtige retning for Wieghorst 
og AGF, blev sportschef Jens Andersson ansat. Fyrin-
gen af samarbejdspartneren Erik Larsen, klubbens 
scout, faldt ikke i god jord hos cheftræneren, og 
Erik Larsen indikerer, at Jacob Nielsen havde ønsket 
ham væk fra starten. Dette kan nu ses som den før-
ste indikation på, at samarbejdet mellem klubbens 
ledelse og cheftræneren ikke fungerede optimalt.

Wieghorst lavede det rigtige resultat og sendte AGF 
tilbage i Superligaen, hvor målet for denne sæson 
blev meldt ud til at være overlevelse. Igen skulle 
holdet bygges op omkring mange nye spillere, og i 
starten gik det rigtigt godt. AGF var med i den sjove 
ende af tabellen, men det holdt ikke. Spillet blev 
mere svingende, og angrebsmæssigt blev der ikke 
scoret mange mål, alligevel kunne der momentvis 

skimtes god fodbold. Selvom målet overlevelse var 
og stadig er inden for rækkevidde, blev der talt om 
krise – og pludselig var der negativ fokus på træ-
neren i medierne. Wieghorst svarede igen med en 
hjemmesejr over mestrene i sidste hjemmekamp, og 
vi fans gik glade til vinterpausen med en optimistisk 
tro på fremtiden i superligaen, men dagen efter blev 
bomben smidt: cheftræneren var blevet fyret ”efter 
en længere periode med utilfredsstillende resultater 
har AGF”. Hmm – utilfredsstillende resultater? Ja det 
kan defineres på mange måder.

Peter Sørensen er faktisk den træner, 
der har siddet længst på posten i AGF 
i det 21. århundrede, men for ham 
endte det også med en fyreseddel. 
Fotograf: Richard Skovby
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De sidste 15 
års trænere 
i AGF

• 2000 Lars Lundkvist og Kent Nielsen
• 2000-01 Ove Christensen
• 2001-02 John Stampe
• 2002 Hans Petersen
• 2002-03 Poul Hansen
• 2003-05 Sören Åkeby
• 2005 Brian Steen Nielsen 
 og Jesper Tollefsen
• 2006-08 Ove Pedersen
• 2009-10 Erik Rasmussen
• 2010-14 Peter Sørensen
• 2014 Jesper Fredberg
• 2014-15 Morten Wieghorst

• 2015 – Glen Riddersholm

De verserende rygter om Guld Glens samtaler med 
AGF holdt stik, og dagen efter fyring trådte den 13. 
træner på 15 år til i AGF. En fyret scout, diverse 
snakke med en fri træner med et mesterskab i baga-
gen og en 9. plads som et utilfredsstillende resultat 
for en oprykker i superligaen efterlader en mærkelig 
smag i munden. Har der ikke bare været tale om 
”skilt ved første blik”, som fodboldkommentator ved 
BT Søren Hanghøj Kristensen kalder det i sin artikel 
om fyringen? Med 2 i mod 1 var den kamp tabt på 
forhånd. Hvilken undskyldning ville klubben have 

brugt, hvis AGF havde ligget højere i tabellen? Så 
havde det jo næppe været utilfredsstillende resul-
tater. Hvorfor ikke bare kalde det, hvad det var? 
Samarbejdsproblemer, dårlig kemi, utidssvarende 
ledelsesstil…

Hvorvidt Galehuset er tilbage i AGF, kan ingen ikke 
svare på, men det nye AGF har da fundet tilbage til 
de gamle tendenser med eksempelvis trænerfyringer. 
Det gode er, at vandrørene ikke længere taler alt for 
højt på Fredensvang, selvom rygterne om snakkene 
med Glen dog har verseret i medierne. Ledelsen 
diskuterede da heller ikke længere trænerfyringer på 
rastepladser i Danmark, som det skete i den famøse 
historie med Poul Hansen. Men vi har før hentet en 
succestræner fra FC Midtjylland, som leverede alt 
andet end succes. Glen kommer med guld i baga-
gen, heldigvis har han endnu ikke lovet os et dansk 
mesterskab inden for 3 år, for jubeloptimismen er 
blevet banket på plads i Aarhus. Lige nu ønsker 
mange af os fans bare god fodbold og stabilitet – i 
ledelsen, på trænerposten og i superligaen. 
Så velkommen til Galehuset, Glen!
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Flag på tribunen
fotografer: Anja Lilli Beikes og Lars Gulbrandsen
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Frivilligt arbejde i 
fanklubben
Som medlem af fanklub-
ben er det muligt at tage 
aktivt del i fællesskabet 
- ikke kun ved at deltage 
i fanklubbens aktiviteter, 
men også ved at give en 
hånd med ved forskellige 
lejligheder. Det er ikke 
kun i fanklubregi, for AGF 
har af og til brug for en 
hjælpende hånd.

Af Anja Lilli Beikes

Min teenagesøn og jeg tilbragte vores første ferie-
dag i efterårsferien ude på CERES Park, hvor AGF 
arrangerede træningsdag for de yngste fans. Arran-
gementet startede første kl 12, men som frivillige 
hjælpere mødte vi op på stadion klokken 9 klar til at 
løse de opgaver, som vi blev stillede over for.

Sammen med folk fra AGF og andre frivillige fik vi 
gjort den grønne plæne klar til diverse sportslige 
aktiviteter. Der var 20 forskellige poster, nogle inde-
bar kegler og bolde, andre krævede blot stopur og 
overtrækstrøjer. Klokken 11 blev portene åbnet op 
for de mange forventningsfulde børn, og desværre 
var der lang kø for at komme ind og træne med spil-
lerne. Som en lille trøst blev nogle af os frivillige sat 
til at dele bolsjer ud til de mange ventende børn og 

forældre, og de gjorde lykke. Da først aktiviteterne 
gik i gang, hvor børnene skulle lave små konkurren-
cer sammen med spillere fra superligatruppen, kom 
der knald på arbejdet igen. 

Der skulle deles præmier og plakater ud. Trods okto-
berkulden var det af med vanterne og i gang med at 
rulle plakater, jeg har aldrig rullet så mange plakater 
i mit liv. Godt vi var flere om jobbet, for der var rift 
om dem. 

Min søn blev sat til at være holdleder for en flok 
8-10 årige, der skulle rundt til cirka 20 aktiviteter. 
Umiddelbart kunne det virke som lidt af en udfor-

Esben Mols Kabell Anders Grønborg
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I dette nummer tager QR-koderne udgangspunkt i Fair Fan Cup og kvalifikationen 
til denne turnering. Begge turneringer spilles nemlig hver år i fodboldsæsonens 

lange vinterpause. Første klip er er en præsentation af de deltagende hold i sidste års 
Fair Fan Cup kvalifikationsstævne 2015.

Bladets anden QR-kodeklip er fra selve Kvalifikationsturneringen, 
hvor bladets redaktør deltog for et af Kaosbusholdene… 

og scorede selvmål efter kort tid på banen (Det scores efter ca. 4 minutter)!

QR kode
– Fair Fan Cup

dring at holde styr på en større flok unger, men det 
gik, for de var jo stort set hele tiden aktiverede, og 
så var de glade for at kunne ”træne” med spillerne, 
deres idoler. 

Aktiviteterne kom på grund af problemer med at få 
alle ind lidt senere i gang, og de tog også noget 
længere tid, så da klokken var 15.30, og vi var nødt 
til at tage af sted, var der stadig gang i aktiviteterne 
og i at rulle plakater. 
Med kolde hænder og fødder gik vi trætte, men 
glade hjem med en god følelse i kroppen – vi havde 

været med til at give en masse unger en dejlig dag 
på CERES Park. Næste gang vi giver en hjælpende 
hånd med, bliver det nok indendørs til Fair Fan 
Cup kvalifikationen, hvor der altid er brug for en 
hjælpende hånd, eksempelvis til at sidde ved dom-
merbordet. Jeg kan kun opfordre alle medlemmer til 
at tage aktivt del i fanklubben, der er nok af mulig-
heder. Eksempelvis mangler vi i medieudvalget også 
altid folk til at skrive her i Fæstningen. 

Kontaktoplysninger til fanklubben og diverse udvalg 
finder du på side 47 i dette blad.

Billeder fra træningsdagen 2015
Foto: Gunnar Nielsen
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Stadionanekdoter

Fede Arne
- af Morten

Jeg ved ikke, om han er er der endnu. Men i begyndelsen af 1980'erne, hvor jeg gjorde min entre på Stadion, 
var der på Stiftstidende-tribunen en højrystet, rødmosset fyr kendt som “fede Arne”, 

som var god for mange forrygende kommentarer.
En af dem indeholdt det enkle budskab: “Dommer, hvåffor ska’ vi sit’ her å his’ os op over daj?”

Få nogen briller…
- af 3 år Åkeby

Vi er tilbage til for 2-3 sæsoner siden, hvor jeg havde Sæsonkort på langsiden ved søjlehallen. 
Hver uge var der en gut som i store dele af kampen råbte efter dommeren uanset, hvor godt han dømte. 

Manden kaldte min kammerat og jeg for “Stemmen”, fordi han lød lidt fesen, og man kunne altid genkende 
hans karakteristiske udråb som “Dommer, så gi ham da en ostemad”, 

eller “Så få da briller på så du kan se den kamp du dømmer”. Det havde vi en del sjov ud af den sæson.

Øjne på pikken
- af Sloth

Jeg husker kampen mod Publicum Cejle, hvor en helt almindelig familie far rejste sig op 
og sang for fuld kraft i 4-5 min;

“Skal vi sælge Publicum…skal vi sælge, skal vi sælge, skal vi sælge Publicum..!”
Og bagefter råbte på Århusiansk……;

“Dommer hvor sidder dine øjn’ henne?…på pikken...”

Her i efteråret er der i mange sammenhænge blevet diskuteret dommerstand i den danske Superliga. 
Der har været mange tvivlsomme kendelser, og ikke kun i AGF-kampe. Så i vores stadionanekdoter arkiver 

har vi her på redaktionen fundet nogle af de gamle anekdoter, der vedrører kampens dommer, 
for han kunne også være pivringe for 20 og 30 år siden. Og når dommeren står for skud, 

er det ikke altid de pæneste gloser, der kommer i brug!
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Farverne siger meget om forskellen på de to kampe mod FCM
Fotografer: Richard Skovby og Anja Lilli Beikes
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Moibiltrunen, kampen mod FCM
Fotograf: Anja Lilli Beikes
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Af Tom Bak Hansen

3/9 2015 
Vejen til Europa er startet med at vinde 1-8 over 
Kjellerup i Silkeborg i pokalturneringen. Det må 
siges at være godkendt og helt igennem professio-
nelt. De to ting kan vi så lige tage at huske på og 
gemme væk til næste gang, vi skal til Silkeborg i 
pokalen. Denne gang netop for at møde Silkeborg, 
der kom op af hatten, da der blev trukket lod i dag. 
Jeg ved ikke med jer, men sådan en tur til Silkeborg 
er altså ikke det værste, vi kunne komme ud for. 
Jeg er tilfreds – ja hvis vi slår dem og går videre.

11/9 2015
Hold. Nu. Kæft!!!! Vi spiller flot og dominerende 
i størstedelen af kampen. Vi har kontrol. Vi ejer 
lydkulissen i det pisvejr, Hobro kunne byde på. Vi 
var der, mentalt. Vi var klar. Men ufarlige.
 Alle de flotte gennemspil-
lede rutiner vi førte frem 
imod Jesper Rask i målet, 
alt så godt og rigtigt ud - 
og til at det skulle gå vores 
vej. Men nej, Hobro er kyni-
ske og vinder på et sent mål 2-1. Jeg er gennemført 
frustreret og er rimelig tilfreds med at være alene 
hjemme – så det kun går lidt ud over katten, der 
alligevel tager alt opmærksomhed som en god ting. 
Den kamp skulle vi have vundet.

17/9 2015
Ja, det gik ret hurtigt pænt galt for Hobro det her.  
Lige nu lugter de værre end det lort, de dyr, som 

de har opbygget et image om, at alle i Hobro har, 
lukker ud. Det her bliver grimt. 
Det nemme er at sige, at Hobro skal rykke ind i det 
21 århundrede og tænde for computeren og få styr 
på butikken. De har så valgt den lange seje kamp. 
Spændende hvad DBU når frem til….engang….

18/9 2015
AGF – Søndertyske.
Jeg hader sene mål.

22/9 2015
Pokalkamp i Silkeborg, version 2.0. 
• Nu med opdateret modstander
• Flere folk på lægterne, stort set…
• Forbedret lydkulisse.
• Optimeret indsats
• Og det helt rigtige resultat: SEJR!!!!!

27/9 2015
Nå, så fik vi da vist startet 
Nordsjælland op…. De så 
godt nok stærke ud i perio-
der af den her kamp. Jeg 
havde troet på mere i dag, 

men sådan skulle det ikke være.  Nu venter en svær, 
svær udekamp på et ”tv venligt tidspunkt”.

5/10 2015
Ja det er er blevet i morgen, inden jeg kan gå 
i seng, og jeg bor kun 55 km væk. Respekt til 
dem der skulle med offentlig transport til Århus 
efter den her forestilling. Held og lykke tænker 
jeg bare!!!!!!!!! Lorte tidspunkt, lorte resultat, 

”Vi har kontrol. Vi ejer lydkulis-
sen i det pisvejr, Hobro kunne 
byde på. Vi var der, mentalt”
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men hvor er jeg bare misundelig på deres intime 
stadion……..

18/10 2015
Det er otte runder siden vi sidst har vundet i 
ligaen – uden hjælp fra advokater, skriveborde og 
boldspilsunioner……. 8!!!!!!
Det vendte så i dag. Nordsjælland blev sendt hjem 
med et nederlag, og efterårssolen spiller i løvfal-
det. Det hjalp!!!!!

…Og Hobro: Stay classy! I tuder og piver, men de 
eneste der kunne forhindre det her er jer selv.

23/10 2015
En del af pressen har haft 
travlt med at sætte sig 
selv op til den her kamp. 
Men vores spillere læser 
tydeligvis ikke aviser, og 
Hobro kørte os ud på røv og 
albuer. Vi var slet, slet ikke 
klar. Første halvleg er det absolut ringeste, jeg har 
set under Wiggo. Jeg sidder nu og gætter på, hvad 
der lige gik galt i optakten til den her kamp. Det 
burde give sig selv. at vi skulle komme buldrende 
hen over dem………..

31/10 2015
Endnu et lille bitte skridt på vejen mod Parken 
blev taget i tirsdags mod Rishøj hvor det sidste 
halve time var nok. Der scorede vi tre gange og er 
videre til kvartfinalerne. Der trak vi Sønderjyske på 
udebane engang til marts. En ok lodtrækning men 
dem må vi bare ikke undervurdere, heller ikke på 
mandag hvor vi møder dem i ligaen i Århus.

24/10 2015
Uafgjort i en helt igennem kedelig kamp, bortset 
fra den healende, livgivende og superhelbredende 
baglinje. Vi er ret meget ufarlige og ser ud som om 

vi er tilfredse med bare at tjatte bolden rundt mel-
lem hinanden. D´lård!

7/11 2015
Sådan en omgang møg. Hestemøg! Vi er igen alt, 
alt for tilfredse med blot at være i boldbesiddelse, 
og Det Nye AGF ligner på en prik det gamle lige nu. 
Det her er ikke godt nok. Der skal godt nok til at 
ske alvorlige forbedringer henover vinterpausen, og 
vi skal gerne have 2, 3 eller 6 point, inden vi holder 
juleferie. Ellers bliver det her grimt. Rigtigt grimt.

Jeg er bekymret for, om det AGF gør. ER det rigtige, 
selv når jeg ser bort fra ”lange seje træk, mange 
nye spillere, ledere, mv” har jeg svært ved at se, 
hvad det er der skal løfte os bare en enkelt tand i 

vores spil. Det eneste, som 
jeg selv kan pege på, er 
KVALITET. Vi er bare ikke 
gode nok, som det er lige 
nu. Vores forsvar består af 
ugens udvalgte som helst 
ikke må have spillet kamp 

sammen før, vores angreb er Mate og stort set kun 
ham, det er for lidt, og midtbanen skal helst også 
rokeres mere end diverse regeringers minister-
rokader. 

Jeg kan sgu ikke lide den fornemmelse, jeg har pt. 
Hvor er det, der skal give mig tro på det her?

24/11 2015
Sikke en medrivende kamp!!! På trods af Jønssons 
uheldige selvmål, så jeg et hold, der leverer den 
indsats, jeg gerne vil se hver gang. Også imod sel-
veste Brøndby. Det rakte som bekendt til uafgjort, 
men for første gang i et par kampe var der tegning 
til en hel masse positivt. Det er der så også god 
grund til nu, når Hobro har hyret en Ove (P) til at 
udøve førstehjælp på den fastkørte traktor deroppe 
i pløret. Jeg er rimelig sikker på, at vi er en del 
mennesker, der nok skal huske at juble en smule, 

”Jeg kan sgu ikke lide den 
fornemmelse, jeg har pt. 

Hvor er det, der skal give mig 
tro på det her?”



29

hvis de rykker ned. Nu venter Viborg ude, som jeg 
mener, vi skal slå, hvis vi skal kunne se os selv i 
spejlet fremover. En svale gør ingen sommer! Den 
her indsats gør os ikke til noget som helst. Vi skal 
komme med samme energi og vilje i Viborg. Det er 
sådan her det skal se ud hver evigt eneste gang!!!!!

28/11 2015
Hvor er gejsten, viljen og den professionelle ind-
sats blevet af?
Hvordan kan vi svinge så meget?
Hvor er den del af konceptet der skal give mig tro 
på det her?
Hvad er der galt i AGF?

Hvorfor er det bedre at have bolden meget end at 
afslutte angrebene – med andet end at trille bolden 

ud over sidelinjen?
Hvornår blev offside på egen banehalvdel indført?
Find selv på flere spørgsmål og følg med i elendig-
hederne igen i næste uge. 

5/12 2015
Sikke et døgn!!!! En uventet sejr og en trænerfy-
ring. Jeg kan jo ikke sige, at jeg personligt er over-
rasket eller utilfreds med den fyring, som tingene 
er. Wieghorst har forsøgt at vende en supertanker 
med en robåd. Det er det bedste billede jeg kan 
sætte på min oplevelse af, hvad det er, MW har 
bidraget med. Han har virkelig forsøgt med sin 
internationale erfaring at hærde sig ind i spiller-
nes bevidsthed med blandt andet ikke at direkte 
coache dem, der måske har haft mest brug for at 
vide, hvorfor de har været sat af. Det duer sgu ikke 

Opbakningen på tribunerne på udebane har ikke fejlet noget, desværre har spillet 
til tider været meget svingende, og det kan lidt røg og tåge ikke tage skylden for! 
Foto: Anja Lilli Beikes
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i den morderne verden, mener jeg. Det alene er jo 
så ikke nok til en fyring, så de manglende resul-
tater blev den sidste sten i Mortens rygsæk her i 
forretningen. 

Jeg ønsker Morten held og lykke fremover og tak 
for indsatsen. 
Når det så er sagt, så er jeg noget spændt på, hvad 
julegaven så bliver?
Bliver det Glen - med Duncan som mandelgave – 
som er det oplagte bud?

Kasper Hjulmand fiser også rundt og driver den af. 
Det bliver jo nok ikke en Ove……..

Jeg vil slutte denne omgang dagbog med krydsede 
fingre for, at den her træner vi nu engang lander 
virkelig er manden, der har ledelsens opbakning og 
leverer de resultater, som pressen, fans og spon-
sorer forlanger. Vi er med et igen hele Danmarks 
Galehus.
Og jeg elsker det!

AGF gik på vinterferie med et brag, først i kampen mod FCM og så på trænerposten
Foto: Anja Lilli Beikes
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Away efteråret 2015
Fotografer: Anja Lilli Beikes og Lars Guldbrandsen 
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Siden Lars Windfeld løf-
tede Pokalen i 1996, har 
drømmen om endnu en 
pokal til det århusianske 
levet i bedste velgående 
med grobund i den vel-
kendte humor, der omgiver 
AGF og fansene. 

Af Josephine Gretlund, AGF Fans Sjælland

AGF er stadig den klub i Danmark, der har vundet 
Pokalturneringen flest gange. Vi har deltaget i 62 
pokalturneringer, spillet 175 kampe, vundet 114 
kampe og altså indtil nu løftet pokalen hele 9 
gange!

En råkold tirsdag aften 
i Brønshøj på Tingbjerg 
Ground samledes 392 til-
skuere (heraf ca 300 fra 
AGF) for at heppe De Hviie 
videre i årets pokalturne-
ring. Målet var en kvart-
finaleplads i marts 2016. 
Modstanderen var Rishøj - på papiret en mere end 
overkommelig modstander. Selve kampen og spil-
let på banen er faktisk ikke værd at berette om. 
Bortset fra at vi vandt, og at Aabech drev gæk 
med forsvarsmuren ved det sidste mål ved at bede 
dem om at flytte sig lidt til siden – og det gjorde 
de så, hvorefter han nemt scorede. Tænker han 
også snart skal prøve den taktik af i Superligaen.

Derimod var det en helt unik oplevelse at være 
fan denne aften. Der var skyfri himmel, og en 
stor flot måne hang og lyste i mørket over Ting-
bjerg Ground. Vi stod i modsætning til alle andre 

Drømmen Lever!
gange ikke på udebaneafsnittet, men havde fået 
plads på tribunen. Og spillerne var så tæt på, at 
vi næsten kunne røre dem, når der var indkast. I 
boderne kunne man selvfølgeligt købe øl og de 
gode Hvepse-Børger (fantastiske pølser) til helt 
rimelige priser, men man kunne også få super 
god kaffe og håndsmurte ostemadder. Denne lidt 
familiære og hyggelige stemning var der hele 
aftenen. Jacob Nielsen og Jens Andersson var på 
”VIP” pladserne lige bag os fans og kom forbi et 
par gange og ønskede os god kamp. Der var kun 
kommet 17 fans fra Aarhus grundet kampens spil-
letidspunkt kl. 18:15 på en tirsdag aften. Men 
trommen var med! Det blev til en dejlig aften 
med mange forskellige Capo’er og rigtigt mange 
spontane og gode, gamle AGF sange. Holdet blev 

bakket helt fantastisk op af 
de relativt få tilskuere.

Jeg var meget stolt af 
at være Hvii’ den aften i 
Brønshøj!

Vi vandt med tre mål og 
har nu begge ben i kvart-
finalen, der skal spilles i 

Haderslev i marts måned 2016 mod SønderjyskE. 
Vi har kun mødt SønderjyskE én gang før i Pokal 
sammenhæng. Det var i sidste sæson på hjemme-
banen i Aarhus, hvor kampen efter både ordinær 
og forlænget spilletid endte 0-0. SønderjyskE 
endte med at vinde straffesparkskonkurrencen 
4-5. Det skal revancheres!

Nu er det kvartfinalen, det handler om. Vi er to 
sejre fra en finaleplads og 3 sejre fra at kunne 
løfte pokalen igen her 20 år siden sidst. 

Kom Så De Hviie’ – Drømmen Lever!

”Vi stod i modsætning til alle 
andre gange ikke på udebane-

afsnittet, men havde fået plads 
på tribunen. Og spillerne var så 
tæt på, at vi næsten kunne røre 

dem, når der var indkast”
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Drømmen Lever!
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DENMARK

15% rabat
på alle
piercinger og
piercingsmykker
mod forevisning
af gyldigt 
medlemskort.
Kan ikke kombineres
med andre tilbud. 

Frederiksgade 34, 8000 Århus C
Tlf.: 35 148 66

Pierceartistdanmark
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Hvis vi ser rundt på de 
danske fodboldstadions 
så hører Aarhus Stadion 
efterhånden til et af de 
absolut dårligste super-
liga stadions i Danmark, 
og med de opgraderinger 
man ser rundt om i lan-
det, varer det ikke længe, 
inden det er det absolut 
dårligste.

Af Henrik Andersen

Debatten sparkede Jacob Nielsen i gang i efteråret 
2014 og fulgte op med mobiltribuner til en række 
kampe, så de inviterede politikere kunne mærke 
forskellen på, om stemningen var på løbebanen 
eller bagved. Han satte gang i en række spekula-
tioner på rådhuset.

I september arrangerede 
Fan Trust Aarhus i samar-
bejde med Stiften et dia-
log- og debatmøde om et 
nyt stadion til Aarhus uden 
løbebane og med overdæk-
kede pladser. Tilstede var bl.a. Jacob Nielsen, 
byrådspolitikerne Bünyamin Simsek og Rabih 
Azad-Ahmad og en række andre. Men hvad kom 
der kort fortalt ud af mødet?

Økonomisk slog Jacob Nielsen fast, at det ikke 
behøves være så dyrt, som mange har nævnt. Ej 
heller behøver det være så stort. Han vil hellere 
have et fyldt stadion hver gang med plads til 
15.000 tilskuere end et halvtomt med plads til 
20.000. Finansieringen er primært en kommunal 
opgave, men sponsorfaciliteterne mente han, at 
AGF nok skal skaffe kapitalen til.  

Travbanens lejemål af grunden bagved stadion 
udløber i 2020 og dette spiller en central rolle 
i finansieringen af et nyt stadion. Grunden kan 
omdannes til parceller af byggegrunde, og pen-
gene fra dette salg kunne gå til et nyt stadion.

Hele byen skal være med på ideen om et nyt sta-
dion mente Rune Kilden. Det skal være et projekt 
der favner alle og som tilgodeser de fremtidige 
behov for alle interesser. Et nyt stadion skal indgå 
i en helhedsplan måske ikke bare for området, 
men for hele byen.

Kunstgræs blev i den for-
bindelse nævnt. Et stadion 
med græsbane vil ligge 
som et mausoleum cirka 
28 dage om måneden og 
kun blive brugt på de 2 
månedlige kampdage. Hvis 

derimod der var kunstgræs, ville banen kunne 
blive brugt af mange andre og hele tiden. Stadion 
ville dermed ikke kun være AGF’s men byens. 

Nyt stadion eller hvad…

”Økonomisk slog Jacob Nielsen 
fast, at det ikke behøves være 
så dyrt, som mange har nævnt. 

Ej heller behøver det være 
så stort”

DENMARK

15% rabat
på alle
piercinger og
piercingsmykker
mod forevisning
af gyldigt 
medlemskort.
Kan ikke kombineres
med andre tilbud. 

Frederiksgade 34, 8000 Århus C
Tlf.: 35 148 66

Pierceartistdanmark
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Overraskelsen var den klare udmelding fra Bün-
yamin Simsek og Rabih Azad-Ahmad, at de nu vil 
gå forrest i en proces, som de håber kan skabe et 
rigtigt fodboldstadion for enden af Stadion Allé 
inden eller omkring år 2020. Begge var enige om, 
at beslutningen om et nyt stadion skal ligge i 
næste byrådsperiode. 

Mødet indeholdte selvfølgelig mange andre argu-
menter – gode og dårlige – for og imod – forslag 
fra arkitekter og så videre. Vigtigt er det dog, 
at den proces, der er sat i gang fortsætter. At 
politikerne ikke bare snakker løs uden handling, 
for ellers lider diskussionen om et nyt stadion til 
Aarhus samme skæbne som diskussionen om en 
multiarena.

Jacob Nielsen har flere gange udtalt 
sig om et nyt stadion til AGF, og 
han har nogle klare ønsker til dettes 
udformning
Foto: Jesper Zacho Elgaard
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Bladets 3. QR-kode er et klip for Awesome Us, der er det kvindelige Kaosbushold, 
håner de to andre hold for deres nederlag i kvalifikationsstævnet til netop disse tøser☺

Den sidste QR-kode i denne omgang er fra præmieoverraskelsen ved Fair Fan Cup, 
hvor holdet FC Turtle fra vores fanklub modtager vinderpræmierne.

QR kode
– Fair Fan Cup
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Bladets 3. QR-kode er et klip for Awesome Us, der er det kvindelige Kaosbushold, 
håner de to andre hold for deres nederlag i kvalifikationsstævnet til netop disse tøser☺

Den sidste QR-kode i denne omgang er fra præmieoverraskelsen ved Fair Fan Cup, 
hvor holdet FC Turtle fra vores fanklub modtager vinderpræmierne.

QR kode
– Fair Fan Cup
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FM 92.2 ∙ 94.6 ∙ 106.5 ∙ 107.9

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

Lyden af Århus...
Hadsten

Silkeborg

Århus
Ebeltoft

Skanderborg

107.9

106.5

92.2

94.6

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



42



43

Billeder som fans i efteråret har uploadet på fanklubbens facebookside
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Kvalifikationsstævne til 
Fair Fans cuppen 2016

og det uofficielle Aarhus mesterskab i indefodbold for AGF fans

Nu har DU muligheden for at få brændt lidt af julefedtet af - eller få et gammelt regnskab gjort op - 
eller endnu bedre at få en hyggelig dag på tværs af fraktioner og tilhørsforhold sammen med andre der 
alle har den samme forkærlighed for fodbold og AGF.

Lørdag den 16. januar 2016 fra kl. 10.00 til kl. 17:00 i CERES Arena,
afholder AGF Fanclub Aarhus kvalifikationsstævne til Fair Fans Cup 2016 og der er rigtig meget på spil. 
Vi skal finde ud af hvilke to hold der skal forsvare de århusianske farver og mesterskabet fra 2015.

Selve finalestævnet - det traditionsrige INDE DM - afholdes den 13. februar i Nørrebrohallen og Aarhus 
er forsvarende mester, da FC Turtle sidste år gik sejrrigt i finalen i Aalborg og også vandt denne efter 
en meget tæt kamp. 
Aarhus har tidligere vundet den landsdækkende turnering med Tema Aros og Team ScandinavianBook

Stævnet er åbnet for alle AGF fans over 15 år, så både medlemmer og ikke medlemmer er velkommen 
til at deltage, når det skal afgøres hvilken fraktion/gruppering der er bedst til indendørs fodbold. 
Kun hold, hvor alle spillere er medlem af FANKLUBBEN, kan gå videre til finalestævnet Fair Fans Cup-
pen 2016, idet stævnet kun er for de fanklubber som er medlem af DFF, foreningen af Danske Fodbold 
Fanklubber. 
De to Fanklub hold, der bliver bedst placeret til kvalifikationsstævnet, går videre til finalestævnet, 
såfremt de ønsker det. Det er en forudsætning, at der stilles med samme hold både ved kvalifikations-
stævnet og finalestævnet.
Det er ikke en betingelse for deltagelse i kvalifikationsstævnet, at man kan deltage i finalestævnet. 

Tilmelding under arrangementer på Fanklubbens hjemmeside. Der er plads til max 20 hold og max 7 
personer pr hold. Du skal skrive holdnavn i bemærkningsfeltet og den der tilmelder holdet er kontakt 
person for det tilmeldte hold. 
Det koster kun 100 kr. pr hold for deltagelse og skynd dig at tilmelde dig, da flere hold allerede har 
tilmeldt sig.

Tilmelding lukker lørdag den 3. januar kl. 20.16
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Her får du rabat...

HUSK 
Du får 10% rabat på varekøb hos AGF 

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

nedsatte vare) 

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

Støt fanklubbens samarbejdspartnere. De støtter os!

Du får 5 kroners rabat på alle pizzaer hos

Marselis Boulevard 24

ØSTBANETORVET 2 · 8000 ÅRHUS C.
86 16 92 57

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

(Mod fremvisning af gyldigt medlemskort )
SAKI Århus

Havkærvej 2, 8381 Tilst
Mail: sakisol@markisegruppen.dk
Tlf. 86 545 433 / +45 26 705 433 Du får 10 % rabat i AGFs online fanshop!

kontakt fans@agf-fanclub.dk så får du tilsendt en kode. 

Børnens Kontor på Strøget ved Salling
Du får 20 % rabat hos byens bedste pølsevogn 

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

Pierce Artist
Du får 15% rabat hos PIERCE ARTIST 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.

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

10% RABAT

                            

MOD FREMVISNING AF GYLDIGT FANKLUB 
MEDLEMSKORT 

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

Vesterbrogade 23, 8000 Aarhus C 
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KONTAKT INFO

BESTYRELSE:
Formand:   Jan Jensen  jan.jensen@agf-fanclub.dk
Næstformand:   Lars Guldbrandsen  lars.guldbrandsen@agf-fanclub.dk
Bestyrelsesmedlemmer: Laura Dam  laura.dam@agf-fanclub.dk
  Carsten Grubach carsten.grubach@agf-fanclub.dk
  Vibeke Kilian vibeke.kilian@agf-fanclub.dk
Suppleanter:  Henrik Andersen henrik.andersen@agf-fanclub.dk
  Dennis Vogelius dennis.vogelius@agf-fanclub.dk
Pressansvarlig  Lisa Kildsgaard  lisa.kildsgaard@agf-fanclub.dk
Ekstern kasserer:   Martin Malling Beck martin.malling@agf-fanclub.dk
Sekretær   Maiken Bøgeskov  fans@agf-fanclub.dk

UDVALG:
Medie    medie@agf-fanclub.dk
Blad:   Anja Beikes  bladudvalg@agf-fanclub.dk
Foto:   Jesper Zacho  fotoudvalg@agf-fanclub.dk
Internet:   Rune Grøn  internetudvalg@agf-fanclub.dk   
Stadion udvalg:    Allan Nymark stadionudvalg@agf-fanclub.dk
Turudvalg:   Poul Christensen  turudvalg@agf-fanclub.dk 
Tifo:  Henrik Andersen  tifo@agf-fanclub.dk
AGF fans på Sjælland: Josephine Gretlund  kbh@agf-fanclub.dk

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

FÆSTNINGEN NR. 4 2015:

Redaktion:  Anja Lilli Beikes bladudvalg@agf-fanclub.dk
  Tom Bak Hansen
  Henrik Andersen
  Lars Guldbrandsen
Layout:  LaserTryk.dk
Fotos:  Jesper Zacho, Gunnar Nielsen, Richard Skovby m. fl.
Forside foto  Flot opbakning til de hviie i hestestalden, fotograf: Anja Lilli Beikes
  
Oplag:  500 stk.(Fra juni 2011 udsendes bladet som PDF hvis dette ønskes)
Deadline næste nummer: 1. feb. 2016. Forventet udgivelse: uge 9.

Ris/ros, læserindlæg og billeder sendes til AGF Fanclub Aarhus, Stadions alle 70, 8000 Aarhus C.
Mrk.: Bladudvalg eller sendes på mail til: bladudvalg@agf-fanclub.dk
     
Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indsendte indlæg. Indlæg offentliggøres kun ved angivelse af
afsenderens navn og medlemsnummer. Fæstningens artikler er ikke nødvendigvis et udtryk for bestyrelsens
holdning. Fæstningen må kun citeres med tydelig kildeangivelse.
Eventuelle reklamationer over manglende levering eller beskadigelse af bladet foretages til: 
Østjylland Postcenter på Telefon 87 468 300. Manglende levering kan også der også reklamere

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