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Et par ord fra redaktøren
Så overlevede de hviiie endnu en sæson i superligaen, og vi kan endelig få lidt ro på ner-
verne og samle energi til en ny omgang optimisme. Vi ville jo ikke være gode AGF-fans, 
hvis vi startede sæsonen op uden masser af optimisme. Nogen tillader sig jo ligefrem at 
kalde os fans af de hviiie fra Fredensvang jubeloptimister.

Dette blad står lige som det sidste blad i vores jubilæums tegn. Denne gang har temaet 
for vores billeder været hjemmekampe gennem 15 år – både for små som store fans. I vil 
også finde en artikel i bladet om vores jubilæumstrøje, som du kan bestille nu, og i artiklen 
bliver også nævnt en jubilæumsfest.

Vi skal igen høre om et par af de unge talenter, denne gang Daniel Thøgersen og Sebastian 
Hausner, og så skal vi en tur med fanklubbussen og høre om nogle af de mange spændende 
ture nedrykningsspillet bød på.

Derudover er der som altid tegnserie og Tifoso Tom, som har haft mange kampe, han skulle 
forholde sig til. Utroligt nok er en kommende AGF-spiller blevet gættet på grund af et 
modermærke, og den historie kommer dette blad nærmere ind på. Vi har også medtaget 
årets aprilnar i dette blad, da nogle måske ikke fint den læst på vores hjemmeside den 1. 
april.

Når du sidder med bladet i hånden, er der kort tid til sæsonstart, og vi lægger ud med to 
hjemmekampe, og derefter invaderer de hviiie fans det nye stadion i Silkeborg – forhåbent-
ligt med stor opbakning, selvom det er en mandagskamp.

God sommer og god læselyst,
Anja Lilli Beikes

_fæstningen_2_2017.indd   3 22-06-2017   11:37:17



1992 - 20171992 - 2017

4

Bestyrelsen har ordet

Vi kan nu efter et hæsblæsende forår ånde let-
tet op, fordi vi også er at finde i superligaen, 
når den starter op igen i midten af juli måned.  
Selvom der har været godt gang i tribunerne 
i det meste af foråret, og vi har været rigtig 
mange tilskuere på hjemmebane i især slut-
ningen af sæsonen, så kunne det have været 
sjovere at skulle spille om at opnå en medalje 
eller en titel – som i sidste års pokalfinale 
mod FCK i Parken – frem for at skulle undgå 
nedrykning. Ja, vi kan i AGF være glade for, at 
tilskuertallet på hjemmebane er steget med 12 
procent. Det løser dog ikke den fundamentale 
tilskuerkrise, der er i superligaen. For mange 
fans er det frustrerende først at kende spil-
letidspunktet nærmest få dage før kick off som 
i nedrykningsslutspillet. Det gør, at mange 
potentielle tilskuere ikke 
kommer, fordi de har lagt 
andre planer i mellemti-
den. Derudover er de syv 
forskellige tidspunkter 
med til at forvirre tilsku-
erne, der aldrig i nær-
heden af at kunne vide 
præcist, hvornår ens hold 
spiller. Hvis vi skal kigge 
lidt ind ad som fans, skal 
vi måske også være bedre til at fortælle om 
den gode oplevelse, som det er at komme på 
stadion. Flere potentielle tilskuere, der hellere 
vil blive hjemme og se Premier League eller La 
Liga gavner ikke superligaen. I den forbindelse 

vil et nyt fodboldstadion i Aarhus bestemt hel-
ler ikke skade! 

I skrivende stund ved vi, at seks spillere har 
forladt klubben og derfor ikke er en del af 
truppen, når den første kamp spilles. Der skal 
herfra lyde en stor tak for indsatsen til Stephan 
Petersen, Danny Olsen, Elmar Bjarnason, Chris 
Ikonomidis, Oskar Buur og Emil Christensen. 
Vi fans kan bare vente med spænding på at se 
hvilke handler, der sker i løbet af sommeren. 
Desuden skal der også lyde et stort tillykke til 
Morten Duncan Rasmussen, som i kampen mod 
Viborg i maj måned scorede sit mål nr. 140 og 
dermed er den mest scorende spiller i superli-
gaen nogensinde. Sikke en bedrift! Vi ser frem 
til mange flere mål fra Duncans side af i den 

nye sæson!  

I august holder fanklub-
ben den årlige general-
forsamling, hvor flere 
nye bestyrelsesmedlem-
mer skal vælges. Vi håber 
meget på, at flere end 
20-30 personer vil møde 
op! Derfor har vi i besty-
relsen et håb om at kunne 

placere generalforsamlingen før en lørdags - 
eller søndagskamp i superligaen, så vi kan få 
så mange med som muligt. Husk på, at gene-
ralforsamlingen er en rigtig god mulighed for 
at tilkendegive ens egen mening i forhold til 

”Vi har bl.a. over 3600 perso-
ner, der synes godt om vores 
facebookside, vi er aktive på 

Twitter og Instagram, og vi er 
for øvrige også lige kommet på 

Snapchat”
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Bestyrelsen har ordet

hvem der skal sidde i fanklubbens bestyrelse 
samt komme med input til, hvordan fremtidens 
fanklub skal se ud. Derudover mangler vi frivil-
lige til fanklubbens udvalg, så hvis du har lyst 
til at arbejde for fanklubben, så tøv ikke med 
at kontakte os! 

Vi har bl.a. over 3600 personer, der synes godt 
om vores facebookside, vi er aktive på Twit-
ter og Instagram, og vi er for øvrige også lige 
kommet på Snapchat, så husk at følge os alle 
steder. Vi er desuden lydhøre overfor alle idéer 
til, hvordan vi kan forbedre vores fanklub, og I 
er derfor altid velkomne til at skrive til besty-
relsen på bestyrelse@agf-fanclub.dk

Til efteråret – nærmere bestemt d. 9. novem-
ber fylder fanklubben 25 år – og lørdag d. 11. 
november 2017 holder fanklubben et brag af 
en fest, så husk allerede nu at sætte et stort 
kryds i kalenderen. Det bliver med garanti ikke 
kedeligt! Husk desuden at allerede nu kan du 
bestille den flotte jubilæumstrøje via AGF’s 
fanshop. Som en særlig feature vil alle medlem-
mernes navne i denne fanklub indgå i designet 
for at hylde de mennesker, som støtter op 
omkring AGF. 

Selvom sæsonen ikke rigtig levede op til 
forventninger på banen, så må vi som fans 
huske på, at det tager tid at fQå AGF tilbage 
i toppen af dansk fodbold. Uden at vi bliver 
jubeloptimister, kan vi se, at der er positive 

tendenser i talentarbejdet, hvor vores U-17 
hold lige er blevet danske mestre – et stort til-
lykke skal der lyde herfra! Inden længe får vi et 
moderne klubhus med tidssvarende faciliteter 
på Fredensvang. Vi kan håbe på et nyt stadion 
inden længe, hvis der er medvind i det politiske 
landskab. Vi har et spillerbudget, der gør at vi 
med gode transfers i løbet af sommeren har 
mulighed for at stå med fornuftige muligheder 
for at komme i top 6 i 2017/2018, selvom 
konkurrencen er hård. Vi skal dog opfordre til 
at komme ud på stadion og følge holdet – ikke 
kun når det virkeligt gælder og der er 17.000 
tilskuere mod Viborg – men også når spilles 
hjemmekampe mod Hobro og Helsingør. Her-
med en sidste opfordring inden den nye sæson 
begynder, som vi næsten ikke kan vente på går 
i gang igen! 
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GRÅ ELLER NAVY BLÅ

1 STK. 200 kr.
TA’ 2 FOR 300 kr. 

SE MERE PÅ SHOP.AGF.DK

NYHEDER TIL DE SMÅ
SOKKER EL. BODYSTOCKINGS

100 kr. 
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Forsvarsgeneral med 
store lederegenskaber

Af Anders Aakjær Nielsen

Efter i min seneste artikel at have haft 
fokus på Benjamin Hvidt, vil jeg denne gang 
fokusere på Sebastian Hausner, der fra som-
mer er blevet rykket op 
i AGFs Superligahold og 
i den forbindelse også er 
blevet udstyret med en 
fuldtidskontrakt. 

Sebastian Hausner er 
central forsvarsspiller og 
er kommet til AGF fra AC Horsens 1. januar 
2015, da de nedlagde deres talentarbejde. 
Han har i denne sæson været anfører på 
U17-holdet og samtidig været fast mand på 
U17-landsholdet, hvor han ligeledes har været 
anfører. 

Det første, man lægger mærke til, når man ser 
Sebastian spille, er således også, hvor kom-
munikerende han er. Man kan næsten konstant 
høre Sebastian dirigere sine medspillere og 
kommentere på hændelser i kampene. Han er 
med andre ord indbegrebet af en ledertype, 
mens vinderinstinktet lyder ud af ham. Da 

Sebastian skrev sin første kontrakt med AGF, 
udtalte daværende talentchef, Anders Madsen 
bl.a. følgende: ”Sebastian er vildt god for 
vores træningsmiljø. Han har en karakter og 
en tilstedeværelse på banen, hvor han lyk-

kes med selv at præstere 
og samtidig gøre sine 
holdkammerater bedre”. 
Sebastian har tidligere 
spillet defensiv midt-
bane, hvilket medvirker 
til, at Sebastian er en 
såkaldt spillende central 

forsvarsspiller. Samtidig udmærker han sig ved 
at være god i sine defensive dueller, mens han 
derudover er rolig og velovervejet på bolden 
og har endda samtidig fin fart.

Om vi får Sebastian at se på AGFs Superliga-
hold i den kommende sæson er nok tvivlsomt, 
da man typisk vægter erfaring i det centrale 
forsvar, men måske får vi ham at se i pokal-
turneringen. Meget tyder imidlertid på, at 
Sebastian kan blive vores fremtidige forsvars-
general. Potentialet og viljen til at lykkes på 
både holdets og egne vegne er i hvert fald i 
den grad til stede. 

Som de fleste af jer nok har bemærket, har AGFs U17-
hold netop vundet Danmarks Mesterskabet. Mester-
skabet er ikke mindst kommet i hus på baggrund af en 
meget stærk årgang 2000.

”Han er med andre ord indbe-
grebet af en ledertype, mens 
vinderinstinktet lyder ud af 

ham”

_fæstningen_2_2017.indd   7 22-06-2017   11:37:18



8

1992 - 20171992 - 2017

”Håndlæseren”
Af Tom Bak Hansen

Vi ved det jo godt selv. Vi er noget særligt! 
Os. Os alle der holder med De Hviiee. I forbin-
delse med Pierre Kanstrups skifte er det blevet 
bevist, understreget og bekræftet. Den er ikke 
længere. Punktum!

AGF driller.
Det hele startet lørdag aften lige omkring kl. 
21.30 hvor moderskibet sætter en video i søen på 
Youtube og Twitter, her kan der ses en hånd fra en 
mand, der underskriver, hvad, vi formoder, er en 
kontrakt, med en drilsk bemærkning om at ”Det 
er nok en god ide at være i nærheden af noget 
internet om 12 timer”. 

Godt så! Det fik den del af det hviie internet, der 
var opmærksom til at gå i selvsving. Der kunne 
ses lidt skæg eller hår i den ene side, MÅSKE en 
tatovering, nogen ville vide, hvem der solgte den 
slags trøje, manden havde på. JA selv ned til, om 
man kunne tyde, hvilket navn, der blev skrevet 
under med, blev der gransket i. Der blev arbejdet, 
gjorde der!!!
Vildt imponerede hvad folk generelt kan se og 
måske også ikke se på sådan en snas video. Den 
varer altså kun 8 sekunder!

En halv time senere…..
Omkring 30 minutter – i runde tal, bevares, - har 
en person ved navn Hussein Ali Hameed spottet 
et par modermærker på hånden og simpelthen 

billedgooglet sig frem til det helt rigtige gæt på, 
hvem det der skriver under. Han er rimelig sikker 
i sin sag og slår det naturligvis op på Facebook 
under kommentarerne til videoen. 
Han er simpelthen så sikker, at han linker til et 
billede og forklarer: ” Det er Kanstrup. De samme 
to modermærker ved kuglepennen fremgår også 
på dette billede, hvis man zoomer ind! Undskyld 
AGF! ”
 

De to modermærker kan anes på begge billeder. 
Screendump fra Youtube/Facebook.

Vildt. Intet mindre
Jeg er imponeret! Kald det held. Kald det dedika-
tion. Kald det, hvad vestegnen du vil.
Jeg kalder det nørderi og skarpsindighed på højt, 
højt plan. Det er da vildt at huske på at have set 
de modermærker og huske, at de netop sidder på 
Kanstrup. Det er da en god historie, og den fik I 
så her. Husk at give Hussein en krammer fra os, 
hvis du kender ham. Godt gået!! Respekt herfra!

AGF har nogen af Danmarks skarpeste fans. Det er 
netop bevist!!!
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Stadionanekdote
Fra Forenden

Det er jubilæumsår, og vi vil gerne dele ud af folks oplevelser med AGF. 
Her er det en stadionanekdote fra Jakob, flerårig formand af Forenden, 

faktisk er det nok mere en anekdote om en udebanetur:

Vi skulle til Esbjerg og var stolte af, at Esbjerg havde trykt AGF Fraktion 
Forenden på de tilsendte billetter. Det lignede endnu en fee udebanetur. Vi 

spotter på hjemturen, at Nysirs bus er brudt sammen undervejs, og der ryger 
naturligvis et par drillende SMS`er afsted til dem.

20 minutter senere bryder vores egen selvfølgelig også sammen, og så kan vi 
jo lære det. En mekaniker i bussen konstaterer, det hurtigt kan fikses med et 
par strømpebukser. Vi spørger pigerne, om en af dem har et par på, og den 
stakkels pige som svarer ja, må straks af med dem til alles jubel. Kort efter 

var vi videre.

Vi havde 2 bus-nedbrud i vores 13-årige eksistens. Nummer 2 var på vej 
mod… Wait for it… Esbjerg. Vi missede dermed den fælles march, men 

nåede stadion før kampstart. 

En fyr fortalte mig senere, at han havde været på tur med Forenden 2 gange 
- De her to Esbjergture 
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Foråret i superligaen, fotograf: Gunnar Nielsen  

_fæstningen_2_2017.indd   11 22-06-2017   11:37:28



Forude venter en ny og spændende sæson. AGF lægger ud på hjemme-
bane mod AC Horsens, men kan du huske, hvordan det er gået i pre-
mierekampene i de seneste 5 år? Det har vi sat fokus på denne gang 

med QR koderne.

2015: AGF – Brøndby 2-1

2016: SønderjyskE – AGF 1-2

QR-koder

1992 - 20171992 - 2017

Esben Mols Kabell Anders Grønborg
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HAR ALDRIG VÆRET
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P. O. Pedersens Vej 7 | 8200 Aarhus N | Tlf. 87 303 303 | info@lasertryk.dk | www.lasertryk.dk
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Fanklubben fylder 25 år 
- Har du sikret dig din Leon A Jubilæums t-shirt?

Af Josephine Gretlund, 
AGF Fanclub Aarhus, København Udvalget

Initiativet til AGF’s officielle fanklub blev taget 
allerede i 1991, og efter at have været en fuldt 
fungerende fanklub i længere tid, afholdtes der en 
stiftende generalforsamling d. 9. november 1992. 
Det betyder, at Fanklubben i år kan fejre 25 års 
jubilæum.

Et 25 års jubilæum skal jo fejres med manér, så 
i slutningen af 2016 blev jeg 
spurgt, om jeg ville være projekt-
leder og idémager på jubilæums-
årets aktiviteter. Jeg sagde straks 
JA! Dette medførte en større 
brainstorm, og idéerne væltede 
frem og kom også fra flere medfans. Jeg fik ned-
skrevet et idékatalog til at styre ud fra.
Én af idéerne var at lave en lækker t-shirt til fan-
sene til markering af jubilæet. Dem af jer, der har 
været med i mange år, kan sikkert huske vores 10 
års jubilæums t-shirt. Jeg tænkte: ”Vi skal have 
noget i den stil – men samtidigt noget nyt” – ”Og 
hvordan får jeg det til at ske?”. 

I januar tog jeg kontakt til Leon Andreasen og 
hans tøjfirma Kleinigkeit med min idé til en 
t-shirt, og han var straks indstillet på at være 
med i projektet. Forskellige designs fløj frem og 
tilbage mellem KBH og Tyskland i et par måneder. 
Da det endelige design var valgt, økonomien gen-
nemtænkt, markedsføringen gennemtænkt (med 
Leon A som model), så tog jeg kontakt til AGF 
med hele idékataloget og t-shirten. AGF bakker 

naturligvis op om deres fans og vil samarbejde 
med Fanklubben om alle jubilæumsaktiviteterne. 
Vi afholdt et Jubilæums Kick-Off møde midt i 
marts måned, og det første resultat af dette 
samarbejde med AGF er lanceringen af Jubilæums 
t-shirten 1. maj.

Du kan frem til 1. september forudbestille din 
t-shirt online på fanshoppen shop.agf.dk/mer-
chandise/agffanclub - og hvis du er i tvivl om 
størrelsen, så kan den prøves i Fanshoppen. Dette 

er en oplagt chance for at få 
dit navn på denne helt specielle 
jubilæums t-shirt! Alle der er på 
fanklubbens medlemsliste pr. 1. 
september 2017 vil få deres navn 
med på ryggen (inde i 25 tallet 

– lige nu står der 1.100 gange Leon Andreasen). 
Så sørg for at melde dig, din familie, dine venner, 
dine kollegaer mm ind i Fanklubben – og husk 
også at få fornyet eksisterende medlemskaber. 
Info om, hvordan dette gøres, er her: agf-fanclub.
dk/bliv-medlem/

Efter 1. september vil t-shirten gå i produktion, 
og den forventes klar til levering i starten af 
oktober 2017.
Tak til Leon A for dette fine samarbejde – og et 
stort tak til AGF for støtten og for at bakke op 
om de mange idéer, som jeg har kastet på bordet.
I den nye sæson vil der ske adskillelige andre akti-
viteter og events til fejringen af 25 års jubilæet i 
samarbejde med AGF. Der bliver bl.a. et brag af en 
Jubilæumsfest – Så sæt et stort X i kalenderen 
lørdag d. 11. november 2017!

”Én af idéerne var at lave en lækker 
t-shirt til fansene til markering af 
jubilæet. Dem af jer, der har været 
med i mange år, kan sikkert huske 
vores 10 års jubilæums t-shirt.”
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AGF FANCLUB  
JUBILÆUMS T-SHIRT

Få dit navn på  
fanklubbens særlige 

 jubilæumstrøje

SE MERE PÅ SHOP.AGF.DK
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5/3 2017
Sene mål. Hvor jeg dog bare efterhånden har 
lært at hade sene mål. Ja selvfølgelig især 
dem imod os. Søn Af Jytte tog desværre alle 
pointene med sig på et sent mål, og sådan er 
fodbold, bræger romantikerne så. Yes, yes, det 
handler sgu også om kvalitet, en kvalitet vi 
stadig kæmper med at få 
indarbejdet og selvfølge-
lig udviklet under Glen. 
Og som jeg ser det, har 
vi meget at lære, arbejde 
og kæmpe med endnu, og 
det gør vi så!!!! 
Vi er AGF. Vi giver sgu ikke bare sådan op!!!

11/3 2017
Rend os i røven. Det udtryk går åbenbart deres 
direktør så meget på, at han i ”det godes lirs 
kamp for flere tilskuere på lægterne” fandt det 
nødvendigt at tørre røv i en tidligere ansats 
trøje. Jeg må ærligt indrømme, at hvis min 
direktør i det firma, som jeg er ansat, optrådte 
på den måde i offentligheden overfor tidligere 
ansatte, er jeg temmelig sikker på, at der ville 
blive ballade af en eller anden slags. Men det 
her var jo i showmanshippets hellige, forgøg-
lede navn.

Så er det åbenbart gak og løjer. Jeg skal per-
sonligt nok opfordre selvsamme direktør til at 
tørre røv i sine chefers jakkesæt den dag, han 
bliver smidt på porten i Rend´os. For den dag 
kommer. Det er jo ikke imponerede, det Rend´os 
fiser rundt og laver…….

Kampen endte for øvrigt 1-1 og det må vi vist 
sige, at vi skal være glade for. Begge to sene 
mål. Jeg hader sene mål……..

16/3 2017
Charme, sejr og selvtillid. Der er altså bare 

noget over det der med 
pokalen. Jeg har jo 
altid høje forventninger 
til vores engagement i 
denne turnering, men når 
man så kommer bagud, er 
det sgu knapt så charme-

rende. Det er sårn cirka ren lård, når man er så 
skidt kørende, som vi jo er for tiden. Men der 
er jo ikke noget til at tanke selvtillid på som 
sejre. Vaskeægte hattrick af Junker i anden 
halvleg!!!! Det er altså svært ikke at blive glad 
i låget over og må for alvor give spillerne tro 
på, at vi også kan nappe 3 point i den sidste 
kamp i grundspillet. Spillerne gav sig i hvert 
fald tid til at lappe energien fra det flotte frem-
møde i udebaneafsnittet i sig da der var fløjtet 
af. Det var en kongeaften!!!!
Vi er i kvartfinalerne!!!!,

20/03 2017
Endnu et nederlag, denne gang mod OB og ja 
du gættede rigtigt; det var på hjemmebane, og 
nu er grundspillet slut. 
Helt slut. Nu skal vi spille nedrykningsspil om 
at få lov til at overleve. Det er sgu alvorligt 
som jyde at se på alle fire sjællandske hold 
havne i mesterskabsspillet. Der må sidde mere 
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”Charme, sejr og selvtillid. Der 
er altså bare noget over det 

der med pokalen”
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end vores direktør og vrisse af det. Det er 
beskæmmende at se Odense, Ålborg og ikke 
mindst et østjysk hold mere, mangle i den ende 
af festen. Men hey, jeg kunne se på twitter, at 
det var der en del store sportsjournalister, der 
jublede over det…….. Suk!!!

24/3 2017
Så kom kampprogrammet på plads for de næste 
kampe. Der venter en kongetur til Viborg først, 
og vi fik en del mandagskampe. 4 ud af 6 
mulige. Ja ja med helligdagene er det måske 
ikke så tovligt endda, men jeg mener person-
ligt, at det er ret træls, at de her kampe ikke 
er i forbindelse med weekenden. 1 stk fredag, 
kl 19, 2 stk lørdag kl 15 og kl 17 og lige en til 
kl 19 om søndagen. Så er der en sølle kamp til-
bage at spille mandag aften, hvilken der ganske 
enkelt skulle gå på tur. Når fx vi har spillet én 
mandagskamp, skulle der gå min 3 runder, før 
vi måtte det igen – uanfægtet tv-selskabernes 
råben og skrigen. Det kan jo ikke være SÅ svært 
det her……

Nå jo det kan det jo: En 
pokalkamp i den anden 
ende af landet på en 
hverdag kl. 1930. Ikke 
skide venligt over for 
børn, studerende og os 
andre dødelige, der har et 
arbejde, som vi skal op til.

Sidder der nogen og rykker sig i elastikken til os 
fans utilfredshed med det her, mens tilskuertal-
lene rasler ned????

3/4 2017
Der er nogen, der kommer til at huske den her 
kamp. Længe!!
Nede 2-0 på udebane i Weebår også vende den 

til 2-4 sejr. Det er sådanne dage, at tribunen 
lever. Det er sådanne dage nye fans bliver til. 
Det er de her dramaer, som man husker………
når man har så langt imellem snapsene, som vi 
har. Men, hey, feeeeeeeee kamp, ikk´å??

6/4 2017
Død over tv-selskaberne enevældige magt over 
vores klubber!!!! Det er PerBjerregårdtagemig 
op af bakke, når man på en helt almindelig 
hverdag skal til den anden ende af landet på 

en aften kl 1930 og se 
pokalfodbold. Nøøøøøøj 
jeg hader det her med 
fodbold spredt med jævn 
hånd ud over det ene 
elendige tidspunkt efter 
det andet, og jeg ville 
ønske, at der blev sagt 

”Fuck resten af verden, vi spiller altså pri-
mært omkring weekenden sårn vi kan få bør-
nefamilierne med ud på tribunen. ” 

Jeg bliver bare så træt af, at der bruges 
reklamer som undskyldning for baggrunden, 
for hvor det er interessant tv-mæssigt at 
placere en kamp. Selv rettighederne til de 
store Champion League kampe og andre for-
pligtelser bruges som latterlig undskyldning 
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for, hvordan tv-kampene fastlægges. AARRG-
GHH!!!!

Så få da for hele Vestegnen dansk fodbold talt 
og arbejdet op til, at folk gider det i stedet for 
at blive med at prioritere udenlandske hold. 
Ja jeg mener det er tv-selskabernes skyld, at 
du ser flere Man U, Barcalona, Real Madrid og 
Bayern trøjer på boldbanen, end du ser danske 
fodboldtrøjer. 

Dansk fodbold kunne være SÅ meget mere, end 
det er nu. Nøj jeg ville ønske, der kom folk ind 
i tv-tam tammet, der kunne se det!!!

10/4 2017
Hjemmebane. Den, vi har, er tydeligvis i styk-
ker. Jeg forstår bedre og bedre Direktøren 
ønsker sig en ny.
Nederlag til Silkeborg, og nu ser det sgu skidt 
ud for at havne i den øverste halvdel af den her 
nedrykningspulje. Øv!!!!

17/4 2017
”Ålleren er noller´n” overhørte jeg to meget 
unge GF tilhængere råbe på tribunen. Jo på 
trods af ekstrem modgang er der en del fædre, 
der får sat det helt rigtige præg på poderne – 
eller rendyrker den sadistiske ondskab…….. 

Vi tabte med et enkelt mål, og jeg brugte det 
meste af motorvejen hjem på at overveje, hvad 
dælan der egentlig skal til for at vende det her 
til noget, der bare er en lille bitte smule sjovere 
at tilslutte sig, end det er for tiden……… Jeg 
tror bare, det handler om at vinde………

24/4 2017
Hvad skete der lige der??? En overbevisende 
hjemmebanesejr, såmænd!!!! 4-0 og så er der 
lige pludseligt et spinkelt, lille, bitte håb i 

mørket om ikke at skulle i nedrykningsplayoffs. 
Ja, Ja vi skal så vinde de sidste to og sikkert 
også håbe på hjælp fra anden side, men håbet 
lever!!! Den nye forsvarsspiller Thomas Juel 
spillede vel sit livs kamp denne aften. En super 
solid defensiv indsats krydret med to mål og i 
hvert fald en enkelt stor chance for et mål mere 
i slutminutterne!!! Ham synes jeg, uanset om 
vi overlever eller ej, allerede nu skal have en 
to-tre årig forlængelse. Alene på baggrund af 
hans præstationer her under det enorme pres, 
vi har hørt så meget om fra andre tidligere spil-
lere. Det håndterer han ved lige at spille sit livs 
kamp. Det er den type mænd, som jeg ønsker at 
se kæmpe for og med AGF.

1/5 2017
Sejre giver selvtillid. Sejre giver ro. Men de to 
sidste kampe krydret med den sidste i dag over 
Silkeborg giver alt andet end ro. Her sidst på 
aftenen vil jeg vædde på, at der sidder flere 
end mig og fedter med nettet og et online bil-
letsalg til den sidste kamp hjemme mod Viborg. 
Det bliver rent forbudt for børn og barnlige 
sjæle det her!!! AAB skal godt nom tage point 
mod SIF, og vi skal slå Viborg på den der halv 
tamme hjemmebane – uden Dunken, der røg i 
karantæne. Men den kamp skal bare ses live. 
Jeg har ryddet familiesamværet med kat, hund 
og kæreste samt aflyst enhver fornuftig kontakt 
med omverdenen; jeg skal sgu til bold, koste, 
hvad det koste vil!!!

Det vi skal gøre, er det samme, som vi har 
gjort de sidste par kampe: holde den defen-
sive disciplin og selvfølgelig få afsluttet vores 
angreb fornuftigt. Det bør den selvtillid, som 
vi har tanket på det seneste, kunne hjælpe 
godt og grundigt på. Ja, ja, ja vi kan faktisk 
ikke heeeeeelt selv afgøre det, Ålleren skal 
hjælpe lidt til, men så tror jeg også bare de 
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kan få lov til at beholde både Wieghorst & 
Sloth……………

7/5 2017
Over 15000 mennesker, halvdelen af alle, der tog 
ud at se superliga fodbold på denne søndag, tog 
til bold i Århus. Det er sgu godkendt!! Det er 
sejren naturligvis også, selv om Wieghorst lige 
skulle lave lård i det hele ved ikke at kunne finde 
ud af at slå SIF. Det må vi tage med. Vi har haft 
mulighederne før i sæsonen til at undgå det her, 
men vi står nu overfor nedrykningsplayoff. Første 

mod Esbjerg over to kampe også endnu et playoff 
om enten flere playoffs eller nedrykning. Spæn-
ding er der nok af i den her ende af tabellen…... 
FCK cruisede jo mesterskabet hjem uden et eneste 
nederlag. Ubesejret. Flot, beundringsværdigt men 
spændende nej, ikke særligt meget……
Der er ikke meget, som de andre danske klubber 
kan stille op i mod FCK, men der er kun en ting, 
der eventuelt, og det er stenhårdt arbejde hver 
eneste dag til træning. Det er der, vi og andre 
klubber skal tage fat. Uanset hvor mange penge 
FCK tjener på badelande, flyttejernskrotfedtnis-

forsætter på side 27
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Skal du snart have nye 
fodboldstøvler?
Har du lagt mærke til at en enkelt spiller er begyndt at 
løbe stærkere og skyde hårdere? 

Af Tom Bak Hansen

Klokken er sådan cirka halv elleve. Den store 
flotte søjlehal på stadion er halv tom. Der sker 
ikke så meget her i dag. Der er ovre i arenaen, 
der er bold inden for i dag. Det er nu ligegyldigt. 
Vi har sat en ung fremad stormede AGF-spiller 
stævne her i dag. Velklædt, smilende, afslappet 
dukker han op og hilser høfligt på.

Michael Zacho
En af vores unge talenter gennemgår for tiden 
en rivende udvikling, Han forbedrer sig markant 
på mange fysiske og taktiske parametre. Det kan 
vi se i resultaterne fra 
for eksempel ”bip-testen”, 
men det er der også en 
grund til fortæller Zacho: 
”Jo jeg har såmænd bare 
fået nye fodboldstøvler” 
fortæller han glad.

”En helt igennem fantastisk model af slagsen, med 
nanoteknologi eller sådan noget fis. 
Der er gået mange dumsmarte bemærkning igen-
nem luften til træning og i løbetest. Noget jeg 
gerne havde været foruden. Men de virker sgu!!!!”, 
jubler Zacho.

Den russiske forbindelse
Den førende russiske fodforsker Dooka Troyaska-

gidayskaya har opfundet og udviklet støvlen, 
”Foot of power” som gør bæreren bedre i flere 
henseender. For det første forbedrer det bærerens 
skudstyrke og præcision med cirka 15 %, og det 
øger også bærerens tophastighed med cirka 10 %. 
Noget man simpelthen skal se. før man tror det, 
som opfinderen selv udtrykker det via en skidt 
internetforbindelse.

Det har krævet en del arbejde og en helt ekstra 
ordinær indsats for vores russiske ven at nå her 
til, at hans sko nu står på tærsklen til de vestlige 
markeder.
Først blev der forsøgt med det lukrative kinesiske 

marked men det er særde-
les indviklet for en russisk 
modstander af det nuvæ-
rende politiske system at 
få lov til mere end at slå 
en bule i en blød hat i 
den uge, hvor to torsdage 
mødes. Så der blev gan-

ske simpelt og billigt iværksat en mail fishing 
kampagne, og så var der gevinst med den unge 
lovende danske spiller, fortæller vor russer.

AGF´s fysiske træner,
Thomas Rostgaard Andersen, som har en Bachelor 
i sportsscience, fortæller, at han aldrig har set 
noget lignede. ”Vi kiggede godt noget da Zacho 
ville have kampstøvlerne på under almindelige 

”For det første forbedrer det bære-
rens skudstyrke og præcision med 

cirka 15 %, og det øger også bære-
rens tophastighed med cirka 10 %”
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fysiske test, men nu kan vi godt se hvorfor. De 
gør ham bare så meget bedre. Det er helt vildt, og 
vi kan se, at den slags støvler bare er fremtiden. 
Forestil jer en superhurtig kant, der lige smider 15 
% mere fart på til de vigtige kampe. Det er helt 
vildt!! Hvilket våben!!”

Hvad så nu?
Det hele lyder jo lidt for godt til at være sandt 
så vi graver i hvorfor hele truppen ikke allerede 
render rundt i de her vidundersko?
”Jamen det er ret enkelt”, fortæller Zacho, ”Nu er 
det her en prototype, som kommer til at tage noget 
tid at få sat i masseproduktion, og mange andre 
spillere har jo sponsoraftaler angående kampstøv-
ler, så det skal klubben i gang med at forhandle 
med de enkelte spillere om. Der ligger et enormt 
arbejde og venter lige der. Jeg har bare været så 

heldig ikke at være omfattet af aftalen som ung 
spiller endnu, og så slog jeg til, da ham russeren 
sendte en mail med et helt fantastisk tilbud”, 
slutter Zacho.

Job annonce

Fanklubben skal have en ny formand til stadionudvalget, da 
Allan Nymark stoppede ved udgangen af denne sæson.

Det frivillige job indebærer følgende opgaver i samarbejde med 
folkene i stadionudvalget, formanden har ansvaret for at skaf-

fe folk og fordele følgende opgaver:

• Opsætning/nedtagning af tromme og bannere på tribunen 

• Pre og after match bar i cafeen med musik og kampens spiller 

• Oddset-boden inde på tribunen

• Diverse opgaver i forbindelse med kampene, de kan veksle lidt fra gang til gang

Jobbet kræver tilstedeværelse på/ved stadion i timerne før og efter kampene 
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Tifo fra hjemmebanen foråret 2007, fotograf: Gunnar Nielsen  
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Spelmann-jubel i kampen mod Esbjerg, fotograf: Troels Kjær, Olympus
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secentre eller vinduespartier, så kan det ikke 
passe, at FCK ikke kan tabe en kamp en gang 
imellem. Det må være målet, hvis man ikke lige 
kan vinde titler, så må en sejr over FCK være på 
listen over ting, som en dansk superligaspiller 
gerne vil opnå. 

Det er den mentalitet vi skal kunne finde frem 
i de her playoffs uanset, hvem der står på den 
anden banehalvdel; vi skal vinde det her, fandme 
ja!!!!!

14/5 2017
Det blev en nulløsning i den første playoff mod 
Esbjerg. Til stor fornøjelse for mine ”venner” i 
Randers. Jeg skyndte mig at huske dem på, da 
Fiskerne sendte RFC ud af ligaen, og vi skulle 
så ret hurtigt snakke om noget andet. Kampen 
var nervøs og præget af vigtigheden. Men 0-0 er 
bedre end, at de scorer. Nu SKAL vi så vinde for 
at gå, men med de takter, som holdet er begyndt 
at vise, er troen på det heller ikke så langt væk. 
Det er altså rart!!!

17/5 2017
Hold nu hest en fest!!! SEJR! En vigtig sejr, 
nej vi er ikke reddet, men nu kan vi ikke rykke 
direkte ud; vi skal ud i endnu en playoff, 
imod Viborg. Vores dårligste resultat imod 
dem i denne sæson er 1-1, ellers har vi slået 
dem 5 ud af 6 gange, så det gør vi lige igen.

Dunken slog kolbøtter fordi han tangerede 
Søren Frederiksens gamle målrekord – efter 
et af de mest mærkværdige forløb efter et 
straffespark, vi nogensinde har set i Ceres 
Park. Men det tæller. 3-1 og slår vi så VFF, ja 
så spiller vi superliga igen næste år. Taber vi 
over de to kampe, så har vi endnu en playoff 

imod nr 3 fra første division. Det kunne se 
værre ud. 

20/5 2017
En anden bette ting: Strukturen. Firmaet, der 
står, bag anbefaler nu at halvere pointene efter 
grundspillet, for spændingen skyld åbenbart. Ja 
lad os da lige vænne os til at skulle møde de 
samme hold både 4 og 6 gange her i foråret. SÅ 
interessante bliver fx Viborg(rundstyk!!!!) sgu 
aldrig. Det er kun sejre og point, der for alvor er 
interessante, ikke hvem vi høster dem imod. Der 
er nogen, der skal tænke sig om eller bare udvide 
ligaen til 16 hold og lade klubberne beholde de 
point, som de kan skrabe sammen. Det er noget 
pis, at efter den ene halvdel af sæsonen, så 
devaluerer man lige pointene – bare fordi. 

Så kunne de voksne samtidig få smækket et 
liiiiiiiiidt bedre systematisk kampprogram sam-
men. Et kampprogram, der giver de hold, der har 
brug for det, den restitution, de har behov imel-
lem de vigtige liv eller død kampe. Her kigger vi 
en smule især på Esbjerg. 
Det kunne have været os…….

22/5 2017
Det er svært at finde superlativer, der dæk-
ker den opbakning AGF får på sådan en tur til 
Viborg. Rigtigt svært. Resultatet er også til at 
leve med, da vi nu kan afgøre overlevelsen på 
hjemmebane. Men det er sådanne dage, som 
den her, der gør, at man støtter holdet. Sam-
menholdet. Jeg er total høj på den energi, 
som en sådan stor away giver. Resultatet har 
selvfølgelig stor indflydelse på det, ja bevares, 
men hvor er det stort at fylde fjendens stadion 
ud vokalt og fysisk på den måde, som det blev 
gjort her til aften. Nu skal vi bare levere på 
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hjemmebane. Under pres. Det kan kun blive 
intenst.

28/5 2017
Overlevelse. Redning. Forløsning. Sæsonen er 
slut. Dunken. Den følelse de fleste af os nok har 
gået med eller fik, da Duncan puttede det enlige 
mål ind på et stort set fyldt Communale. Tilsku-
erkrisen er jo ikke slået igennem i Århus. Til stor 
ærgrelse for hestehviskerne oppe nord på. Jeg 
har haft mangt en diskussion om deres opbak-
ning, som rasler ned på 
trods af jævn succes. Hvis 
man da kan kalde det en 
succes at få lov til at 
spille imod Herning om 
en kval-plads til EL……. 
Nå jeg vil rose samtlige 17000 sjæle, der var 
tilstede – inklusive VFF´s tilhængere – det var 
en STOR oplevelse at være en del af sådan en 
aften i Smilets By. 
For smilet ER tilbage i Århus.
Vi overlevede.

31/5 2017
Nå, så er vi henne ved det tidspunkt, hvor ryg-
ter og snak om spillere ind og ud vælter rundt 
i hinanden i en stor, skøn pærevælling. Jeg 
elsker det. Elsker at der ALTID er nogen, der ved 
noget. Selv om folk som regel ikke ved en skid, 
hopper jeg ofte i med begge ben, indtil jeg går 
i research mode og selv tjekker op på tilfældige 
navne og forbindelser. Det er skægt, synes jeg.
Men hvad der er knapt så morsomt er, at jour-
nalister skyder ambitioner og visioner ned så 
snart, der meldes bare det mindste ud i pressen 
fra AGF´s side. Pladen går ligesom i hak, når 
der skydes med spredehagl fra hoften mod en 
udmelding som ”Vi skal ikke i nedrykningsspil 
igen, men sigter efter top 6” fra skriverkarlene. 
Hvad forventer I, at vi skal rende ud at sige?? 
At vi bare ønsker at overleve? At klubben blot 
skal undgå nedrykning?? Nej, nej og atter NEJ! 

AGF skal turde at sige det her højt, at vi ikke 
hører til i bunden af ligaen, at vi idet mindste 
bør lande i den bedste halvdel, og vi tilhæn-
gere skal bakke op omkring det. Gå lidt til dem, 
som mener noget andet. Vi skal sammen tale 

imod dem, som mener 
noget andet, selv om 
det kan virke omsonst. 
Hvis vi ikke selv tror på 
forbedringer ved hver 

sæsonstart- i det mindste 
- hvornår fandango skulle vi så? Hvorfor skulle 
vi forny sæsonkortet? Tænde for tvet?? Støtte 
den forretning selvsamme kritikere lever af at 
have en holdning til.
Nej vi skal stå sammen om at elske og støtte 
AGF. Vi skal sige folk, der tale os ned, imod. 
Ganske enkelt fordi at lige nu er alt nulstillet, 
vi begynder på en frisk. Det giver os præcis lige 
så gode muligheder som alle andre i ligaen. Vi 
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”Smilet ER tilbage i Århus.
Vi overlevede”
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har lært meget af nedrykningsspillet. Vi vandt 
det igennem hårdt arbej-
de og sejre. Ubesejrede 
igennem 7 kampe i træk. 
Viste form og moral, som 
vi burde se hele sæsonen. 
Det er det, som vi skal 
bygge AGF på i den nye 
sæson. 
Men man må åbenbart ikke sige det højt……..

10/6 2017
Transfermøllen kværner derud af med mere eller 
mindre løjerlige rygter. Et af de mere interes-
sante er, at der nu forhandles med Thomas Juel 
Nielsen om en forlængelse. Det var da en af de 
bedste nyheder længe. Nej TJN er ingen frelser 

eller fra den der legendariske øverste hylde 
men en hårdtarbejdende 
dansk mand, som har vist 
moral og mandsmod i en 
periode med et pres, som 
andre spillere ville skide 
blågule snemænd over. 
Han er gået forrest og 
har vist, at han kæmper, 

hver gang. Ting som altid bliver belønnet med i 
det mindste et brøl og klapsalver fra tribunerne 
– og nu forhåbentligt også med en kontrakt. 

Af andre navne der summer lige nu er Jores 
Okore – som efter min mening er for dyr og nok 
ender i udlandet. Bruninho nævnes også, men 
skal åbenbart have en fysisk træner i hånden, 
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”Vi har lært meget af nedryk-
ningsspillet. Vi vandt det igen-

nem hårdt arbejde og sejre”
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hvis han skal præstere, siges der. Ham kunne 
godt vi godt bruge, altså den model, der ban-
kede mål ind for FCN, ikke FCM-modellen uden 
mål.

Så er der Casper Sloth. Han var på lægterne 
til vores sidste kamp mod VFF, vil hellere end 
gerne væk fra AAB og har tidligere vist sin 
klasse. Han kan ikke være dyr og skal have et 
præstationspræget udspil. Han vil snildt kunne 
genfinde formen, der bragte ham på landshol-
det hos os.

Der er også en del unge navne oppe og vende 
Vito Mistrati fra nyoprykkede Helsingør, Fre-
derik Møller, Horsens kan nævnes, men der er 
flere i den her kategori. Også nogle jeg ikke kan 
opsnuse navnene på. Det er helt okay, men det 
er lidt sjovere, når der dukker navne op især fra 
folk, som man stoler på.

Transferrygter handler i min verden vildt meget 
om tillid. Tillid til den, der fyrer noget af vir-
kelig VED noget. Fx findes der på de sociale 
medier efterhånden en del ”agent” profiler, 
der mener at vide stort set alt. Nogle af disse 
påstår sågar at være bosat i udlandet, London, 
Paris, m.v.
(Enkelte af dem skal huske at slå deres geotag 
fra, når de sidder i Brabrand og på Fredriksbjerg 

og gang på gang fortæller lystigt om alle de 
spændende navne,som AGF er sat i forbindelse 
med……)
Der er jo så her min kæde hopper af. 
Glemmer folk derude deres sunde fornuft og 
kildekritik bare fordi transfervinduet er åbent?
Jeg følger et par rigtige agenter som jeg har 
lært at kende igennem fodbolden. Der er ingen 
– INGEN – af dem, der bringer rygter til torvs. 
Det gør man simpelthen bare ikke offentligt. 
Man jubler med sine klienter/kunder over sejre 
og kontrakter, men man ”sladrer” ikke på den 
måde, vi så desperat håber på. Det er ikke her 
vi skal få vores sikre insiderviden fra. Slet ikke 
fra anonyme profiler på internettet. 

Der er en enkelt profil, der i årevis har skudt 
med spredehagl efter navne, der skulle være 
sikre på holdkortet i AGF i hvert transfervindue. 
Jeg har gået ham så meget på klingen, at jeg 
ikke længere kan følge ham. Jeg er blevet blo-
keret. ”Det er jo ikke alle handler der bliver til 
noget” var det sidste han skrev til mig efter at 
have påpeget, at det pressemøde, som han selv 
mente at vide, skulle være to dage før, ikke blev 
effektueret. Jeg bad høfligt om en forklaring 
på det, fik ovenstående hilsen og en blokering. 
Han løj. 
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2013: AGF – FC Midtjylland 0-2

2012: AGF – AAB 1-1

2014: AGF – FC Roskilde 2-2

QR-koder
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Stadionanekdote
Fra Forenden

Det er jubilæumsår, og vi vil gerne dele ud af folks oplevelser med AGF. 
Her er det en stadionanekdote fra Jakob, flerårig formand af Forenden, 

faktisk er det nok mere en anekdote om en udebanetur:

Vi skulle til Esbjerg og var stolte af, at Esbjerg havde trykt AGF Fraktion 
Forenden på de tilsendte billetter. Det lignede endnu en fee udebanetur. Vi 

spotter på hjemturen, at Nysirs bus er brudt sammen undervejs, og der ryger 
naturligvis et par drillende SMS`er afsted til dem.

20 minutter senere bryder vores egen selvfølgelig også sammen, og så kan vi 
jo lære det. En mekaniker i bussen konstaterer, det hurtigt kan fikses med et 
par strømpebukser. Vi spørger pigerne, om en af dem har et par på, og den 
stakkels pige som svarer ja, må straks af med dem til alles jubel. Kort efter 

var vi videre.

Vi havde 2 bus-nedbrud i vores 13-årige eksistens. Nummer 2 var på vej 
mod… Wait for it… Esbjerg. Vi missede dermed den fælles march, men 

nåede stadion før kampstart. 

En fyr fortalte mig senere, at han havde været på tur med Forenden 2 gange 
- De her to Esbjergture 
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15 års hjemmebane fotograf: Gunnar Nielsen
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AWAY – nedrykningsspillet

Af Anja Lilli Beikes

Som de fleste fans var jeg ret skeptisk omkring 
den nye superliga-struktur, og for at være helt 
ærlig ja så fattede jeg også først systemet, da 
vi var midt i nedryknings-
spillet, og så gik det op 
for mig, hvor spændende 
den struktur faktisk fik 
gjort de sidste mange 
runder. Sjældent har jeg 
været på fem udebaneture 
i streg – de fire med fanklubben, men jeg blev 
i den grad grebet af den betydning, som hver 
kamp i nedrykningsspillet fik for AGF.

De fire bedste ture var uden tvivl dem med 
fanklubben, for bussen var hver gang fyldt med 
optimistiske fans i hviiie trøjer, der bevarede 
troen på, at vi ikke rykkede ned. Hver tur bød 
faktisk på nye ansigter, som jeg ikke havde set 
før. Den nye interesse for fanklubbens ture, tror 
jeg, blev skabt, fordi den nye struktur gjorde 
hver kamp spændende, men også også det 
økonomiske aspekt var i spil. AGF havde jo i 
samarbejde med de andre klubber fået nedsat 
billetterne på away med 
50 %. Derudover kørte 
fanklubben til de samme 
tre kampe for bare 25 
kr. Så en tur til Viborg 
kostede for mig 75 kr og 

for min søn under 18 år 50 kr, i Aalborg og 
Silkeborg var barn dog under 15, og billetprisen 
50 kr. Når der så kan købes 3 sodavand eller øl 
for 25 kr i bussen, så bliver det lige pludselig 
ganske overkommeligt i prisen at tage på ude-

banetur.

Stemningen var fin på alle 
ture, og de fleste ture 
gik jo også meget godt, 
da AGF vandt eller spil-

lede uafgjort – det hjælper 
selvfølgelig på stemningen. Dog vil jeg lige 
nævne, at der var en episode i Aalborg, måske 
har du som læser hørt rygterne om episoden. 
Da vi kørte væk fra Aalborg stadion, forholdsvis 
langsomt, kom en flok aalborgensiske hooligan-
typer hen og brød bussens bagagerum op, de 
optrådte desuden truende over for os og mini-
bussen bagved, men lynhurtigt var Aalborg 
Politi til stede og fik sat en stopper for deres 
hooligan-adfærd. 

Dette skal ikke afskrække nogen fra at køre med 
fanklubben, for nu har jeg kørt i 14 år med 
fanklubben på de fleste ture med mine børn, 

der blot var 3 og 6 år, 
da vi første gang kørte 
med fanklubben, og vi har 
aldrig følt også utrygge i 
fanklubbussen.  Derimod 
kan jeg kun opfordre folk 

Fem udebaneture blev det til i nedrykningsspillet, først 
tre i gruppespillet og så de to kampe om at undgå ned-
rykning mod Esbjerg og Viborg.

”Jeg blev i den grad grebet af den 
betydning, som hver kamp i ned-

rykningsspillet fik for AGF”

”Folk er der for fodboldens og 
sociale samværs skyld – og ikke 

mindst en evig optimistisk tro på 
de hviiie fra Fredensvang”
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til som familie at tage på udebaneture, det er 
noget helt særligt. Den dag i dag kan jeg stadig 
få min 17-årige søn med på away. 

Selvfølgelig kan der være larm, sang og fulde 
mennesker i bussen, men det er alt sammen 
under kontrol. Folk er der for fodboldens og 
sociale samværs skyld – og ikke mindst en evig 
optimistisk tro på de hviiie fra Fredensvang. Når 
der så pludselig bliver spillet et meget interes-
sant nedrykningsspil for turen bare ekstra stem-
ning og intensitet. 

Husk at til de fleste udebanekamp får du som 
medlem af fanklubben en billet til nedsat pris 
sammen med din udebanetur, så dit medlem-
skab til fanklubben er faktisk hurtigt tjent 
hjem ved at tage med på udebane. Selvom den 
nye struktur har gjort, at vi har fået et meget 
spændende nedrykningsspil, håber jeg nu alli-
gevel, at vi næste år spiller med om de sjovere 
placeringer og ikke behøver at frygte endnu en 
nedrykning.
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AWAY i efteråret
Husk at der bliver masser af mulighed for at tage med 
fanklubben på udebaneture i efterårssæsonen. Dato-
erne er ikke på plads i skrivende stund, men vi kender 
runderne for de forskellige ture. Husk at holde øje med 
vores facebookside og hjemmesiden, hvor du kan finde 
mange flere informationer om disse ture. 

Tilmeld dig og vær med til at bakke dit hold på udebane!

Silkeborg - AGF Runde 3 mandag den 31. juli kl 19

Sønderjyske – AGF Runde 4 mandag den 7. august kl 19

AaB – AGF Runde 7 lørdag d. 26. august kl. 17.30

FC Nordsjælland – AGF Runde 9

FC Helsingør – AGF Runde 11

FC København – AGF Runde 13

Randers FC – AGF Runde 15

FC Midtjylland – AGF Runde 17

Brøndby – AGF  Runde 19

Her er runderne på udebane i efterårssæsonen 2017:
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Stadionanekdote
Endnu en Forenden-tur

Udebaneture i december var i Forenden lig med juletur. Guirlander og 
juletræ i bussen, småkager og ris a la mande med mandelgave på en 
rasteplads samt naturligvis portvin. Alle mødte op med nissehuer og 
anden julebeklædning. Maria forærede mig et par dage før den første 

juletur et par jule-elefantunderbukser med klokke på enden og forlangte, 
jeg benyttede dem på turen. Det lagde stilen, og jeg var ikke engang 

værst påklædt.

Turen gik til Gladsaxe, og Allan og Jacob fra Bagenden mente som mange 
andre, at en juletur var en fjollet ide. Men kun de to valgte at møde op 
hos AB i shorts, undertrøjer og badesandaler som protest. Det kostede 

dem en uges slem forkølelse.

Sultne rejsende ville gerne have småkager på turen hjem, men de var for-
svundet fra bussen. Det viste sig, at to fulde, glade hoveder havde taget 
dem med ind på stadion og delt dem ud ovre hos ABs stemningsgruppe.

Værst gik det dog Forendens Stephan, som var sygemeldt fra arbejde og 
dagen efter kunne se et stort billede af sig selv på tribunen i bar mave i 

Ekstra Bladet.
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Angrebsivrig venstre back 
med skarpe indlæg
Denne artikel kommer til at omhandle Daniel 
Thøgersen, der sammen med Sebastian Haus-
ner fra den nye sæson er blevet en del af AGFs 
Superligatrup. Daniel Thøgersen er i lighed 
med Sebastian Hausner og Benjamin Hvidt fra 
den stærke årgang 2000 og har ligeledes været 
fast starter på det U17-hold, der netop har 
vundet DM-guld.

Daniel er venstre back har sæsonen igennem 
haft en fremtrædende rolle på U17-holdet og 
har således været en vigtig spiller på vejen mod 
guldet (særligt via sit offensive spil). Daniel 
er også blevet fast starter på U17-landsholdet 
og nåede endda sidst på sæsonen at blive 
udtaget til U18-landsholdet sammen med kun 
to andre fra årgang 2000. I den forbindelse 
fik Daniel fuld spilletid i den ene af de to 
kampe. Samtidig var Daniel, som det også var 
tilfældet med Seba-
stian Hausner, blandt 
de ungdomsspillere, 
der deltog i Superli-
gaholdets træningslejr 
i vinter.

Daniel udmærker sig 
ved at være angreb-
sivrig, forudseende og 
have høj kvalitet i sine indlæg, mens han 
i kraft af sin gode sparketeknik også er en 
dygtig frisparksskytte. I den netop overståede 
sæson scorede Daniel fire mål i de 26 kampe, 
hvilket er ganske habilt for en venstre back.

Ved sin første kontraktunderskrivelse fik Dani-
el følgende skudsmål fra daværende talent-
chef, Anders Madsen: ”Han er stærk i det bold-
besiddende spil, han er spilintelligent og har 
en dynamik i sit spil, der gør, at han er aktiv 
frem ad banen fra sin position som venstre 
back. (…) og så har han en spidskompetence 
i at lave gennemløb på modstandernes kæder”.

Daniel har ikke sit talent fra fremmede, da han 
er søn af Michael Thøgersen, der har spillet 
syv Superligakampe for Aarhus Fremad tilbage 
i 97/98 sæsonen. Vi må håbe, at Daniel kan 
drive det lidt videre end sin far.

Daniel indeholder altså et spændende poten-
tiale, som de kommende år vil vise, om han og 
AGF i fællesskab får udfoldet. Daniel er for-
mentlig rykket op i Superliga-truppen, da man 

vurderer, det er bedst 
for hans udvikling at 
træne med bedre spil-
lere og nok i mindre 
grad, fordi man regner 
med, at han skal spille 
en rolle på førstehol-
det i den kommende 
sæson. Som i tilfældet 
med Sebastian Hausner 

er det dog ikke usandsynligt, han får spilletid 
i nogle af de første runder i pokalturneringen.

”Daniel udmærker sig ved at 
være angrebsivrig, forudseende 
og have høj kvalitet i sine ind-

læg, mens han i kraft af sin 
gode sparketeknik også er en 

dygtig frisparksskytte”

_fæstningen_2_2017.indd   40 22-06-2017   11:37:58



41

1992 - 20171992 - 2017

_fæstningen_2_2017.indd   41 22-06-2017   11:37:58



42

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!
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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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Unge GF-fans gennem 15 år, fotograf: Gunnar Nielsen
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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

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

Ceres & Arnbitter  
* 1 århus sæt til 25 kr. 

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

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

(når den kører)

Du får 10 % rabat i AGFs online fanshop!
kontakt fans@agf-fanclub.dk så får du tilsendt en kode. Børnens Kontor på Strøget ved Salling

Du får 20 % rabat hos byens bedste pølsevogn 
BØRNENS KONTOR på strøget ved Salling, 
mod fremvisning af gyldig medlemskort

Pierce Artist
Du får 15% rabat hos PIERCE ARTIST Sankt Clemens Torv 15

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

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

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

nummer 23 485 438

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

gyldigt medlemskort.

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

10% RABAT

                            

MOD FREMVISNING AF GYLDIGT FANKLUB 
MEDLEMSKORT 

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

Vesterbrogade 23, 8000 Aarhus C 
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KONTAKT INFO
BESTYRELSE:
Formand:   Jan Jensen  jan.jensen@agf-fanclub.dk
Næstformand:   Laura Dam  laura.dam@agf-fanclub.dk 
Bestyrelsesmedlemmer: David Knudsen david.moballe@agf-fanclub.dk 
  Carsten Grubach carsten.grubach@agf-fanclub.dk
  Vibeke Kilian vibeke.kilian@agf-fanclub.dk

Suppleanter:  Henrik Andersen henrik.andersen@agf-fanclub.dk
  Allan Bitze Bjørnsholm Allan.bitze@agf-fanclub.dk
Pressansvarlig  Lisa Kildsgaard  lisa.kildsgaard@agf-fanclub.dk

Ekstern kasserer:  Martin Malling Beck martin.malling@agf-fanclub.dk

UDVALG:
Medie    medie@agf-fanclub.dk
Blad:   Anja Lilli Beikes  bladudvalg@agf-fanclub.dk
Foto:   Gunnar Nielsen  fotoudvalg@agf-fanclub.dk
Internet:   Rune Grøn  internetudvalg@agf-fanclub.dk 
  
Stadion udvalg:      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. 2 2017:
Redaktion:  Anja Lilli Beikes  bladudvalg@agf-fanclub.dk
  Tom Bak Hansen
 Henrik Andersen
 Lars Guldbrandsen
 Anders Aakjær Nielsen
 Jacob Rasmussen

Layout:  Henrik Storm Pedersen hsp@toptryk.dk
Fotos:  Jesper Zacho, Gunnar Nielsen m. fl.

Forsidebillede: Tifobillede tilbage fra hjemmebanen i august 2008, fotograf Gunnar Nielsen
Oplag: 500 stk.(Fra juni 2011 udsendes bladet som PDF hvis dette ønskes)
Deadline næste nummer: Søndag den 1. oktober
Forventet udgivelse: Start november
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 Postcen-
ter på Telefon 87 468 300. 
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Deadline næste nummer: Søndag den 1. oktober. Forventet udgivelse: Starten af november.

Kalender efteråret 2017
Fredag den 14. juli kl.18 Sæsonpremiere hjemme mod AC Horsens

Den 1. september  Deadline for bestilling af jubilæumstrøje

Den 9. november  Fanklubben fylder 25 år 

Den 11. november  Jubilæumsfest

AGF Fanclub Aarhus
Stadion Allé 70
8000 Århus C
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