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New Normal

Hvad der gik galt i Brøndby 
IF ud fra et professionelt 
og fagligt synspunkt? Læs 
svaret i et uddrag af bogen 
“Kampklar til fremtiden” 
om rekonstruktionen af 
Brøndby IF – udlagt af en 
advokat

94

3434
To træneres kamp 
for at nå toppen

Størstedelen af de 24 cheftrænere 
i Superligaen og Nordic Bet Ligaen 
har spillet divisionsfodbold, men 
hvordan når man til tops uden at 
have spillet på højt niveau? 
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Fiorentinas renæssance

Historien om Fiorentinas tur i mør-
ket og vej tilbage til fodboldens 
største scene er en medrivende 
fortælling om de to skomilliardæ-
rer, der står bag Fiorentina, og klub-
bens fanatiske fans�

11252
Midtjydernes oversete 
guldæg: Det klassiske 
frisparksoplæg

FC Midtjylland fik en nærmest 
naturstridig sæsonstart. Selv om 
det ved vinter- og julepausen er 
skrumpet en smule ind, er ulvene 
stadig et godt bud på et kommen-
de dansk mesterhold. Kontra har 
set nærmere på hvorfor.
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Fodboldintelligens 
skal øverst på 
dagsordenen

A-licenstræner Kenn 
Schmidt har rejst jorden 
rundt og besøgt mere 
end 100 klubber for at 
indsamle data om talent, 
træning og fodboldfi-
losofi. Konklusionen er 
klar: Fodboldintelligens 
skal opprioriteres  

Den græske triumf 
– hvor blev de af?

Ni år er gået siden Græ-
kenland sensationelt 
vandt EM-guld i 2004. Sej-
ren gav genlyd i hele fod-
boldverdenen og skabte 
nye karrieremuligheder 
for de de græske spil-
lere. Hvad der blev af 
spillerne?

88

62

28

Spidskompetencen

En lynhurtig fløj, en bomstærk 
stopper, en driblestærk 10’er 
eller noget helt fjerde. I Super-
ligaen løber nogle spillere også 
rundt med nogle spidskompe-
tencer ud over gennemsnittet. 

Den største udfordring

Jonas Nyrup har skrevet en 
bog om Danmarks mest 
profilerede træner, Mi-
chael Laudrup. I uddraget 
her fortæller Jonas Nyrup 
mere om Laudrups træ-
ningsmetoder med kom-
mentarer fra blandt andre 
Miguel Ángel Nadal.

62

28
          KONTRAMAGAZINE           KONTRAMAGAZINE            6



18

88

Fodboldintelligens 
skal øverst på 
dagsordenen

A-licenstræner Kenn 
Schmidt har rejst jorden 
rundt og besøgt mere 
end 100 klubber for at 
indsamle data om talent, 
træning og fodboldfi-
losofi. Konklusionen er 
klar: Fodboldintelligens 
skal opprioriteres  

Den græske triumf 
– hvor blev de af?

Ni år er gået siden Græ-
kenland sensationelt 
vandt EM-guld i 2004. Sej-
ren gav genlyd i hele fod-
boldverdenen og skabte 
nye karrieremuligheder 
for de de græske spil-
lere. Hvad der blev af 
spillerne?

88

62

28

Spidskompetencen

En lynhurtig fløj, en bomstærk 
stopper, en driblestærk 10’er 
eller noget helt fjerde. I Super-
ligaen løber nogle spillere også 
rundt med nogle spidskompe-
tencer ud over gennemsnittet. 

Den største udfordring

Jonas Nyrup har skrevet en 
bog om Danmarks mest 
profilerede træner, Mi-
chael Laudrup. I uddraget 
her fortæller Jonas Nyrup 
mere om Laudrups træ-
ningsmetoder med kom-
mentarer fra blandt andre 
Miguel Ángel Nadal.

62

28
          KONTRAMAGAZINE           KONTRAMAGAZINE            

72

124

På job med en 
superligadommer

Kontra har været på arbejde med 
dommer Kenn Hansen til en su-
perligakamp for at blive klogere på, 
hvordan en kampdag ser ud for en 
dommer

Dansk topfodbold vil have 
særbehandling

Transfervinduerne adskiller fod-
bold som branche fra resten af ar-
bejdsmarkedet. Kontra har forsøgt 
at få nuancer på et juridisk emne, 
der betyder ganske meget for fod-
bolden.
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Kære læser,

Hvis du som mig er af den gamle skole og holder 
fast i en fysisk kalender, har du nu skiftet den ud 
med en ny 2014-model. Måske har du allerede 
skrevet nogle af de vigtigste fodbolddatoer ind og 
planlægger ud fra, om dit yndlingshold eller andre 
spændende klubber spiller på en given dato. I så 
fald er du en stor nørd. 

...en stor fodboldnørd, vel at mærke. Det betyder 
også, du er kommet til det helt rigtige sted, for Kon-
tra Magazine er Danmarks eneste magasin til de 
mest kræsne fodboldnørder. I august 2012 smed 
vi første nummer online og siden er det blevet til 
mere end 1.000 siders indhold om alt fra specifik 
statistik på de største stjerner til det daglige ar-
bejde for en greenkeeper i Superligaen. 

Det er opløftende at se, hvordan der til hvert 
magasin er tusindvis af læsere til indhold om selv 
de mindste afkroge af fodboldverdenen og derfor 
kan du også denne gang læse om ganske specifikke 
elementer i fodboldens verden. Vi giver os selv og 
vores frivillige skribenter plads til at dykke ned i 
emner, som ikke har plads i de klassiske medier og 
derfor kan du være sikker på altid at finde noget i 
Kontra, som med garanti ikke ville få plads i de klas-
siske medier.

Eksempelvis kan du finde ud af, 
hvordan man kan kæmpe sig vej 
til at blive toptræner uden næv-
neværdig spillerbaggrund. Du 
kan også få vished om, hvordan 
man laver mål efter dødbolde el-
ler lære hvordan udviklingen af 
spilintelligens måske bør tænkes 
ind før alt andet i ungdomsfod-
bold. Under alle omstændighe-
der bør du kunne finde noget 
indhold, som tilgodeser selv de 
største fodboldnørder i Dan-
mark.

Vores indhold er skrevet til 
fodboldpassionister af fodbold-
passionister.

Go´ fornøjelse,
Lasse From

REDAKTØREN
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Når et arbejde indebærer at iagttage fodbold, bliver 
man naturligvis påvirket af spillet på den ene og den 
anden måde. Kontra fortsætter »Stafetten« hvor den 
slap. I sidste nummer gav Andreas Kraul pinden videre 
til Morten Bruun.

Tekst og Foto: Jeppe Vierø
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Hvordan påvirker fodbold din hverdag – 
på arbejde såvel som i privaten?

Den fylder jo meget i min hverdag, fordi jeg 
har kommentatorjob på 6’eren og er ansat 
på Idrætshøjskolen i Aarhus, hvor jeg træner 
på fodboldlinjen to gange om ugen, og så er 
jeg ungdomstræner i Lyseng, hvor jeg er i ak-
tion lige fra tre til seks-syv gange om ugen, så 
fodbold fylder i princippet hele min hverdag. 

Nogle gange for meget?

Nej, for den påvirker mig ikke på nogen nega-
tiv måde. Det gjorde den i særdeleshed den-
gang jeg var træner, i al særdeleshed den-
gang jeg var træner for Sønderjyske, men jeg 
kunne også svinge rent humørmæssigt den-
gang jeg var spiller, selvfølgelig 
i forhold til sejre 

og nederlag, det gør jeg jo ikke længere. Selv-
følgelig taber vi og vi taber indimellem med 
højskoleholdet og med de ungdomshold, jeg 
træner i Lyseng, men det har jo ingen betyd-
ning i forhold til dengang jeg var træner.

Så det er mere distanceret nu?

Ja, på den måde er det mere distanceret, men 
den tid jeg bruger på mit kommentatorjob er 
jo meget mere end dengang, jeg spillede. Så 
følelsesmæssigt lidt mere distanceret men 
på andre områder mindst lige så passione-
ret. Meget mere i detaljen 
i min forberedelse.
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Kan du pege på en tendens i dansk 
eller international fodbold – det kan 
både være taktisk og økonomisk?

Lige nu er det lidt ved at udjævne sig lidt, 
men der har jo været eksperimentet en 
del med det her tremandscentralforsvar, 
der er også hold, der spiller det lige i øje-
blikket i Premier League – Hull spiller det, 
Liverpool har også forsøgt en smule med det, 
City gjorde det sidste sæson men har ikke 
gjort det overhovedet under Pellegrini. Det 
er måske ved at blive trukket tilbage, men 
der er også hold i Spanien, Almeria har spil-
let med et tremandsforsvar i visse kampe i 
hvert fald, så det er måske det, jeg ville pege 
på, men jeg har en fornemmelse af, at det er 
mere udpræget i Italien, og det var også mere 
udpræget i sidste sæson i Premier League. 
Aston Villa har gjort det enkelte gange i denne 
her sæson, gjorde det en del i sidste sæson. 
Det er en markant taktisk ændring. Hvis vi 
skal til at begynde at finde store forskelle på 
4-3-3 og 4-2-3-1 og 4-4-1-1, så er vi nok ved at 
være derhenne, hvor jeg begynder at stå lidt 
af, men det andet (tremandsforsvaret, red.) 
er en stor taktisk forskel. 

Blandt andet fordi, der var så mange hold, 
der begyndte at bruge det i PL, så spiller vi 
det faktisk med mit højskolehold, fordi jeg 
synes, det er udmærket at prøve tingene af 
i praksis. En ting er, som Jan Mølby kalder 
det, og som de siger ovre i England – det er jo 
”the easy life” som pundit – det er jo så nemt. 
Derfor er det faktisk meget godt at prøve det 
af i praksis og finde ud af, hvordan søren 
skal man egentlig træne, hvis man spiller 
med et tremandsforsvar, og hvad er der for 
nogle udfordringer. Der kan man jo sagtens 
overføre ting fra højskoleholdet og til PL, for 
det er jo de samme områder på banen, som 

du forsøger at dække ind, det er de 
samme fordele, som du forsøger at 
få via den taktik du spiller med, og 
det er de samme udfordringer, du 
kommer til at stå over for, så det kan 
egentlig godt hjælpe mig i mit kom-
mentatorjob.

Så du henter lidt inspiration 
fra dine forskellige erhverv?

Det gør jeg helt bestemt. Jeg har det 
jo også sådan, at jeg vil aldrig nogen-
sinde være træner i Superligaen igen, 
men jeg vil sige, at jeg kunne heller 
ikke rigtigt forestille mig ikke at have 
fodbold mellem hænderne og græs 
mellem tæerne, for det synes jeg også 
giver mig noget. Det giver mig også no-
get på det personlige plan at have med 
nogle mennesker at gøre, fordi jeg ved 
jo ikke, jeg synes jo man er i jo i bogsta-
veligste forstand meget langt væk fra 
banen som kommentator, det er jo det 
lette liv, og man kan jo sige: Bringer man 
glæde til folk? Man formidler det selv-
følgelig og nogle er glade for den måde, 
man formidler det på, men jeg har jo 
ikke sådan rigtigt fat i nogle mennesker. 
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Man har jo også en gerne lidt diskret 
rolle i forhold til kampen?

Både og. Jeg synes, vi kan have forskellige rol-
ler – vi skal ikke fylde for meget, men vi skal 
heller ikke fylde for lidt. F.eks. kommente-
rede jeg i går Manchester City mod Arsenal, 
og det var jo en kamp, der i meget høj grad 
kommenterede sig selv, fordi der skete 
noget hele tiden. Der skal man måske 
ikke så langt omkring med anekdoter. 
For en uge siden kommenterede jeg 
en klub, der hedder Olímpic de Xàti-
va mod Real Madrid i Copa del Rey, 
og det kan jeg roligt sige, det er den 
dårligste kamp, jeg nogensinde 
har kommenteret. Den endte 
0-0, og der skete simpelthen 
intet overhovedet. Der bliver 
min opgave lige pludselig helt 
anderledes, for så gælder 
det bare om at forsøge at 
fylde på med Real Madrid-
stof, for kampen flyttede 
sig overhovedet ikke, der 

var ingen hjælp at hente. 
Så bliver det meget Real 

Madrid-snak, og så kan man 
jo godt komme langt om-

kring, hvordan Real Madrid 
tidligere har gjort det i Copa 

del Rey og hvad som helst – der 
følte jeg næsten egentligt, at jeg 

som kommentator skulle redde 
kampen. For de danske seere der 

var, bliver min rolle meget, meget 
større, for der tænker jeg egentligt, 

at det er min opgave at sørge for, at de 
ikke slukker. Hvis jeg bare havde fulgt 

kampens rytme, skulle jeg slet ikke have 
sagt noget, for der skete ingenting – men 

det kan jo heller ikke nytte noget.

Hvilke elementer fra fodboldens verden 
synes du, fylder dine tanker mest i 
øjeblikket?

Det, jeg snakker allermest med folk om, og 
som også nok fylder noget i min tankegang 
er jo Manchester Uniteds store krise. Det er 
jo ikke kun fordi, jeg er Manchester United-
tilhænger, fordi det er jeg såmænd ikke med 
hud og hår på den måde, at jeg sagtens kan 
sove om natten, også selvom Manchester 
United havde tabt til Aston Villa i dag. Men 
det er jo noget, der fylder meget i fodboldens 
verden i øjeblikket, sådan helt generelt. Der 
er jo også en del, der gerne vil komme med 
lidt drillende bemærkninger i øjeblikket, så 
Manchester Uniteds krise fylder meget i øje-
blikket. 

Hvem synes du, skal have stafetten 
næste gang, og hvad vil du gerne spørge 
vedkommende om?

Så siger jeg Tobias Hansen, som var kommen-
tator her i en periode og som nu er P3-vært 
på Sport på 3’eren og i Liga, som også er et 
program, jeg holder rigtigt meget af. Jeg sy-
nes jo han har potentiale til at blive den nye 
Ulrik Jensen, som er min Sport på 3’eren-helt. 
Det skal også ses som lidt en hyldest til det 
program, for jeg synes bare det er knaldham-
rende godt – både Liga og Sport på 3’eren. Jeg 
kan selvfølgelig bedre lide sportsvinklen end 
P3-vinklen, men det har jo nok også noget 
med min alder at gøre, så derfor synes jeg 
måske lidt bedre om Sport på 3’eren. Gene-
relt er der dog ikke bedre underholdning end 
de to programmer, når jeg kører bil. 
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...Yaya Touré er mere træfsikker end 
Luis Suarez? Ser vi på de mest sco-
rende spillere ved årsskiftet i Premier 
League, er Suarez ganske vidst effek-
tiv, men han er ikke nummer ét på den 
front. 
*Se tabel 1

...at Simon Kjærs Lille OSC har holdt 
målet rent imponerende 14 gange 
i denne sæson? Det er mere end 
noget andet hold i de fem største 
ligaer. 

...at Patrick Hermann fra Borus-
sia Mönchengladbach indtager 
førstepladsen i de fem største 
europæiske ligaer over spillere, 
der er blevet udskiftet mest? 16 
gange er tyskeren blevet pillet ud 
i 2013/2014. 

at den mest underholdende kamp i top5-ligaerne i 
efteråret, målt på afslutninger i alt, var Juventus – Ve-
rona d. 22. september? Kampen endte 2-1 til Juventus, 
men bød undervejs på hele 44 afslutninger – mere 
end nogen anden. 

...at Real Madrid og Juventus er helt i top når 
det kommer til underholdning i ligaen? Ser vi 
på top5-ligaerne og alle holdenes afslutninger 
per kamp i snit, skiller de to storklubber sig 
markant ud. 
Se tabel 2
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at den mest underholdende kamp i top5-ligaerne i 
efteråret, målt på afslutninger i alt, var Juventus – Ve-
rona d. 22. september? Kampen endte 2-1 til Juventus, 
men bød undervejs på hele 44 afslutninger – mere 
end nogen anden. 

Tabel 1

Spiller Mål Afslutninger Afslutninger per mål

Luis Suarez  19  83  4,4 

Sergio Agüero  13  61  4,7 

Loïc Rémy  10  45  4,5 

Daniel Sturridge  9  38  4,2 

Romelu Lukaku  9  43  4,8 

Wayne Rooney  9  47  5,2 

Yaya Touré  9  33  3,7 

Álvaro Negredo  8  42  5,3 

Eden Hazard  8  39  4,9 

Jay Rodriguez  8  40  5,0 

Olivier Giroud  8  58  7,3 

Aaron Ramsey  8  35  4,4 

Tabel 2

# Klub Afslutninger per kamp

1  Real Madrid  17,8 

2  Juventus  17,8 

3  Bayern München  17,1 

4  Borussia Dortmund  17,0 

5  Manchester City  16,8 

6  Liverpool  16,8 

7  Tottenham Hotspur  16,2 

8  AC Milan  15,8 

9  Chelsea  15,2 

10  FC Barcelona  14,9 
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KILDE: INFOSTRADA SPORTS
DATA: 30/12-2013

VIDSTE DU…
...Yaya Touré er mere træfsikker end 
Luis Suarez? Ser vi på de mest sco-
rende spillere ved årsskiftet i Premier 
League, er Suarez ganske vidst effek-
tiv, men han er ikke nummer ét på den 
front. 
*Se tabel 1

...at Simon Kjærs Lille OSC har holdt 
målet rent imponerende 14 gange 
i denne sæson? Det er mere end 
noget andet hold i de fem største 
ligaer. 

...at Patrick Hermann fra Borus-
sia Mönchengladbach indtager 
førstepladsen i de fem største 
europæiske ligaer over spillere, 
der er blevet udskiftet mest? 16 
gange er tyskeren blevet pillet ud 
i 2013/2014. 

at den mest underholdende kamp i top5-ligaerne i 
efteråret, målt på afslutninger i alt, var Juventus – Ve-
rona d. 22. september? Kampen endte 2-1 til Juventus, 
men bød undervejs på hele 44 afslutninger – mere 
end nogen anden. 

...at Real Madrid og Juventus er helt i top når 
det kommer til underholdning i ligaen? Ser vi 
på top5-ligaerne og alle holdenes afslutninger 
per kamp i snit, skiller de to storklubber sig 
markant ud. 
Se tabel 2
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Danmark går i mange tilfælde forrest med initiativer 
og tiltag i fodboldens verden, men vores trænings-
metoder er knap så visionære og grundfilosofien føl-
ger i høj grad et fælleseuropæisk dogme. Men er det 
muligt at profilere sig anderledes, og hvilke elemen-
ter kan vi lære af det store udland? Kontra har taget 
en snak med manden bag projektet Global Football 
Training.

Teskt: Lasse From

FODBOLDINTELLIGENS
SKAL ØVERST PÅ DAGSORDENEN
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Global Football Training er et danskejet projekt, der har foretaget ca. 100 klub-
besøg og rejst mere end 200.000 kilometer på 6 kontinenter. Projektet blev 
lanceret med det formål at forbedre talentudviklingen af unge fodboldspillere. 

Global Football Training har rejst hele verden rundt siden 2010 for at studere 
og analysere træningsmetoder, kulturer, fodboldfilosofier og talentudvikling 
i lande over hele verden. Målet er at udvikle en ny træningsmetode, der kan 
generere nye og mere komplette typer af moderne fodboldspillere samt øge 
antallet af spillere, der får succes på den store scene. 

Projektet er det første af sin art nogensinde i verden, og det har bidraget til 
en masse ny viden om talentudvikling og oplevet hvad der virker – og bestemt 
også hvad der ikke gør. 

FODBOLDINTELLIGENS
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Ungdoms- og A-licenstræneren Kenn Sch-
midt har rejst jorden rundt og besøgt over 
100 klubber for at indsamle data, som skal 
skabe ny viden og være med til at forbedre 
talentudviklingen af unge fodboldspillere. 
Mens vi alle som oftest har øjnene rettet 
mod de europæiske klubber, har Kenn Sch-
midt ønsket at udforske fodbolden, som 
den tager sig ud på alle verdens kontinen-
ter. Konklusionen er klar: Vi kan lære en 
masse fra de forskellige verdensdele, og vi 
kan mærkbart udvikle vores træningsopfat-
telser og talentudvikling.
 
Kenn Schmidt og hans Global Football Tra-
ining-projekt vil nu forsøge at dreje forstå-
elsen blandt nuværende trænere og ledere 
180 grader med særlig betoning på at ud-
vikle spillernes fodboldintelligens.

»Som udgangspunkt træner man teknik 
med de unge op til 14-15-års alderen og 
derefter kommer det spilintelligente lag på, 
men jeg vil træne spilforståelsen tidligere«, 
fortæller han.

»Det er forståelsen af det taktiske, opspils-
mønstre, placering og overordnede spi-
lintelligens, der er basis. Så kan man altid 
smide det tekniske aspekt på senere, når 
man begynder at se præcis, hvad en spiller 
kan. Man retter altså hans teknik til«.

Fokus bør altså ifølge Kenn Schmidt være, 
hvordan de unge spillere kan udvikle deres 
spilintelligens. Det handler altså ikke om, 
at en spiller rammer en medspiller med en 
lang aflevering, men snarere dét, at han ser 
sin medspiller og beslutter sig for at spille 
ham. »Det handler i bund og grund om at 
designe træningsøvelserne sådan, at de er 

målbare. Også taktisk. Vi skal øve, træne og 
udvikle fodboldintelligens. For det kan man 
godt« 

Kontinentale forskelle – 
og så alligevel ikke

Med erfaringer fra seks kontinenter har 
Kenn Schmidt iagttaget mange gennemgå-
ende træk i udviklingen af ungdomsspillere. 

I Afrika er man så begrænset af fa-
ciliteterne, at det meget ty-
deligt aflæses i tilgangen 
til træning. »Det mest 
tydelige er, at de fleste 
spiller på bare tæer, 
men det er bestemt 
ikke noget problem i 
sig selv. Det er netop 
en måde at gøre tin-
gene anderledes, og 
det udvikler altså nogle 
særlige kvaliteter hos spillerne«, forkla-
rer han og udtrykker sin holdning til, at 
man sagtens kunne lære noget i vores del 
af verden af at træne på bare tæer.

»Ser man på Jean-Marc Guillous trænings-
akademier rundt omkring i verden (der er ni 
forskellige JMG-akademier fordelt i Afrika, 
Asien og Europa, red.), så spiller de netop 
meget på bare tæer. Det er en helt anden 
type fodboldspillere, der kommer ud der-
fra. Det er utroligt at se hvor stor en forskel, 
det kan gøre«.
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Kontinentale forskelle – 
og så alligevel ikke

Med erfaringer fra seks kontinenter har 
Kenn Schmidt iagttaget mange gennemgå-
ende træk i udviklingen af ungdomsspillere. 

I Afrika er man så begrænset af fa-
ciliteterne, at det meget ty-
deligt aflæses i tilgangen 
til træning. »Det mest 
tydelige er, at de fleste 
spiller på bare tæer, 
men det er bestemt 
ikke noget problem i 
sig selv. Det er netop 
en måde at gøre tin-
gene anderledes, og 
det udvikler altså nogle 
særlige kvaliteter hos spillerne«, forkla-
rer han og udtrykker sin holdning til, at 
man sagtens kunne lære noget i vores del 
af verden af at træne på bare tæer.

»Ser man på Jean-Marc Guillous trænings-
akademier rundt omkring i verden (der er ni 
forskellige JMG-akademier fordelt i Afrika, 
Asien og Europa, red.), så spiller de netop 
meget på bare tæer. Det er en helt anden 
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Anderledes er forskellene i de 
store asiatiske lande, hvor Kenn 
Schmidt især fremhæver Kina og Japan 
som to modstridende nationer, hvad angår 
ungdomstræning. »I Kina har de bare ikke 
kulturen. Selvom de har flest registrerede 
fodboldspillere af alle lande, så er fodbold 
bare ikke så stor en sport. Kineserne er van-
vittigt ustrukturerede i deres træningsme-
toder«, lyder det, mens han efterfølgende 
kækt stiller spørgsmålet om, hvor mange 
kinesere vi nu egentlig ser i europæisk top-
fodbold i forhold til japanske og koreanske.

»Omvendt er Japan direkte verdensklasse. 
Jeg var heldig at opleve de absolut højeste 
niveauer både på senior- og ungdsomssi-
den. Jeg besøgte ét akademi, hvor det har 
helt utroligt, hvordan alt var sat i system«, 
fortæller Kenn Schmidt, men påpeger dog, 
at der også er en stor risiko ved den form 
for topstyring i udviklingsarbejdet. »De 

spillere, der måske ikke er i top, eller er lidt 
mere kreativt anlagt, risikerer nemmere at 
blive siet fra tidligt. Der er det mere blandet i 
Sydkorea, hvor man kombinerer strukturen 
mere med friheden«.

Blik for spillet frem for teknik

Med projektet Global Football Training er 
Kenn Schmidt blevet bekræftet i de forestil-
linger, han havde om indgangsvinklen til at 
udvikle dygtigere fodboldspillere. Hvor den 
udprægede opfattelse blandt ungdomstræ-
nere er, at spillernes tekniske kunnen i høj 
grad bør være i fokus, har Kenn Schmidt 
været vidne til succes i de få tilfælde, hvor 
opfattelsen er modsat.
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»Sevilla stikker ud som nogle af de eneste i 
verden, der anskuer tingene radikalt ander-
ledes. De tænker i høj grad spilintelligens 
før det tekniske. De vil nemlig gerne udvikle 
de intelligente spillere«, fortæller han, men 
påpeger samtidig at der er en væsentlig for-
skel på Sevilla og mange mindre klubber.

»Man skal huske at tage i betragtning, at 
Sevilla får spillere ind med et ekstremt 
højt niveau. Deres tekniske niveau er som 
udgangspunkt væsentlig højere end hos 
mange andre klubber«.
Det er dog ikke træning af den klassiske 
idé om taktik og positionsspil, der er om-
drejningspunktet i filosofierne bag Global 
Football Training. »Det er ikke vigtigt, om de 
kan se man spiller 4-4-
2. Det er vigtigere at 
få dem til at se og 
forstå åbninger i 
spillet, som kun de 
allerbedste kan. 
Christian Eriksen 
er det gode dan-
ske eksempel på 
en højintelligent spil-
ler«, fortæller han.

Brasilianske (luksus)
problemer

I flere sydamerikanske lan-
de viste der sig en ganske 
kendt fællesnævner, som 
skabte ideelle rammer for 
at udvikle dygtige spillere. På 
gaderne ser man eksempel-
vis, hvordan der bliver spillet 
gadefodbold uden særlige faste 
rammer, og generelt ønsker de fleste 
at spille hele tiden. »I Argentina, Brasilien 

og Uruguay er det fuldstændig tydeligt, at 
fodbold ligger i blodet på dem. De har en 
anden passion end andre steder«. 

Hvor de afrikanske og asiatiske 
klubber i høj grad peger kik-
kerten mod Europa, når de 
søger inspiration i ungdoms-
arbejdet, har de sydameri-
kanske nationer ofte blikket 
rettet tættere på. »Det stør-
ste problem er, at alle kig-
ger mod Brasilien, og tænker 
at dét er det bedste. Og de udklækker også 
mange store spillere, men det er ikke kun 
på grund af deres udvikling. De er enormt 
gode til at scoute, og når de alene i Brasilien 
har omkring 200 millioner indbyggere, så er 
der altså en del at vælge mellem«.

Det manglende niveau i udviklingsarbej-
det skyldes især en manglende fo-

kus på uddannelse i Brasilien. 
I hvert fald i et fodboldmæs-
sigt perspektiv. »De mangler i 
den grad fokus træneruddan-

nelse. Det er ikke struktureret 
og egentlig heller ikke velset at 
uddanne sig. Men se nu på Island 
for eksempel. Det er dét land, 

der har flest A-trænere uddannet i 
Europa, og det går jo fremad for dem. 

De er altså kun 350.000 indbyggere, og 
de har masser af spillere i de bedste en-

gelske rækker«, fortæller han.
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Neymar er blot én af mange brasilianske spillere, der har haft problemer med at passe ind i en 
mere struktureret verden efter et skifte fra brasiliansk til europæisk fodbold
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»Sevilla stikker ud som nogle af de eneste i 
verden, der anskuer tingene radikalt ander-
ledes. De tænker i høj grad spilintelligens 
før det tekniske. De vil nemlig gerne udvikle 
de intelligente spillere«, fortæller han, men 
påpeger samtidig at der er en væsentlig for-
skel på Sevilla og mange mindre klubber.

»Man skal huske at tage i betragtning, at 
Sevilla får spillere ind med et ekstremt 
højt niveau. Deres tekniske niveau er som 
udgangspunkt væsentlig højere end hos 
mange andre klubber«.
Det er dog ikke træning af den klassiske 
idé om taktik og positionsspil, der er om-
drejningspunktet i filosofierne bag Global 
Football Training. »Det er ikke vigtigt, om de 
kan se man spiller 4-4-
2. Det er vigtigere at 
få dem til at se og 
forstå åbninger i 
spillet, som kun de 
allerbedste kan. 
Christian Eriksen 
er det gode dan-
ske eksempel på 
en højintelligent spil-
ler«, fortæller han.

Brasilianske (luksus)
problemer

I flere sydamerikanske lan-
de viste der sig en ganske 
kendt fællesnævner, som 
skabte ideelle rammer for 
at udvikle dygtige spillere. På 
gaderne ser man eksempel-
vis, hvordan der bliver spillet 
gadefodbold uden særlige faste 
rammer, og generelt ønsker de fleste 
at spille hele tiden. »I Argentina, Brasilien 

og Uruguay er det fuldstændig tydeligt, at 
fodbold ligger i blodet på dem. De har en 
anden passion end andre steder«. 

Hvor de afrikanske og asiatiske 
klubber i høj grad peger kik-
kerten mod Europa, når de 
søger inspiration i ungdoms-
arbejdet, har de sydameri-
kanske nationer ofte blikket 
rettet tættere på. »Det stør-
ste problem er, at alle kig-
ger mod Brasilien, og tænker 
at dét er det bedste. Og de udklækker også 
mange store spillere, men det er ikke kun 
på grund af deres udvikling. De er enormt 
gode til at scoute, og når de alene i Brasilien 
har omkring 200 millioner indbyggere, så er 
der altså en del at vælge mellem«.

Det manglende niveau i udviklingsarbej-
det skyldes især en manglende fo-

kus på uddannelse i Brasilien. 
I hvert fald i et fodboldmæs-
sigt perspektiv. »De mangler i 
den grad fokus træneruddan-

nelse. Det er ikke struktureret 
og egentlig heller ikke velset at 
uddanne sig. Men se nu på Island 
for eksempel. Det er dét land, 

der har flest A-trænere uddannet i 
Europa, og det går jo fremad for dem. 

De er altså kun 350.000 indbyggere, og 
de har masser af spillere i de bedste en-

gelske rækker«, fortæller han.
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Ønsker du at udvikle dine evner inden for betting og få gratis adgang til 
diverse værktøjer, der  kan hjælpe dig mod at besejre bookmakerne? 
Så skulle du måske lægge vejen forbi bettingexpert.

Lære at kende skidt fra kanel 
inden for betting ved hjælp af 
vores be Academy 

Se mere end 400 tips dagligt på 
alle sportsgrene, lige fra tennis 
til dressurridning, dart, golf og 
selvfølgelig især fodbold!

Deltage gratis i vores forskellige 
tipskonkurrencer – månedlig 
præmiepulje på 5000 kroner

Ugentligt læse blogindlægs fra 
både vore egne skribenter samt 
nogle af de bedste skribenter om 
sport og betting. Bl.a. Jonathan 
Wilson m.fl

Læse anmeldelser af samtlige 
bookmakere med dansk licens i 
Danmark

Få en grundlæggende indføring 
i alle de gængse former for bet-
ting, samt hvordan man får bedst 
fortjeneste på hver enkelt sport

KONKURRENCER
Deltag i vores månedlige tipskonkurrence 
og kæmp om en pulje på 5000 kroner!

BETTING ACADEMY
Lær alt om betting, bookmakere og blændende 
strategier på vores betting Academy!

DE BEDSTE TIPPERE
Tilmeld dig gratis på bettingexpert og få 
spilforslag fra de bedste tippere!

Vi leder derudover altid efter dedikerede blogskribenter, så hvis det har interesse, så ret 
endelig henvendelse her!

HOS BETTINGEXPERT 
KAN DU
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Michael Laudrup er Danmarks højest profilerede 
fodboldtræner. Jonas Nyrup har skrevet en bog, 
som omhandler Laudrups trænergerning og skil-
drer de faser, det danske koryfæ har været igen-
nem indtil nu. Kontra bringer her et relevant, fod-
boldnørdet uddrag fra bogen. Vi kommer ind i et 
afsnit, som omhandler Laudrups træningsmetoder 
med kommentarer fra blandt andre Miguel Ángel 
Nadal.
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DEN STØRSTE 
UDFORDRING

Tekst: Jonas Nyrup
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Den største udfordring

Træningen er stort set som i Brøndby-dage-
ne, og teamet omkring holdet er også stadig 
opbygget efter samme princip: Erik Larsen 
og en assistenttræner, der i skikkelse af 
Miguel Ángel Nadal er et af klubbens kory-
fæer, ligesom John Jensen var det i Brøndby 
IF. Træningen er stadig baseret på glæde, 
bold og simpelhed. »Fodboldverdenen er 
en kompliceret verden, men af og til bliver
den gjort mere kompliceret, end den egent-
lig er,« siger Miguel Ángel Nadal.

»Jeg er stødt på trænere, som forsøger at 
gøre træningen og forberedelsen til kam-
pene til et kunstværk. Men til syvende og 
sidst er fodbold et simpelt spil. Det er 11 
mod 11. Når man har bolden, forsøger man 
at skabe chancer, og når modstanderne har 
den, gælder det om at forsvare.«

De unge spillere skal lære at turde have 
og bruge bolden. Learning by doing. Som 
ung havde Laudrup selv trænere, der gik 
til ekstremerne i det taktiske. For eksempel 
Juan Carlos Lorenzo i Lazio, som lod holdet 
spille 11 mand mod 0 for at gå det taktiske 
oplæg igennem uden modstand. De 11 gav 
bolden op og scorede kort efter. Det takti-
ske oplæg var lykkedes. Michael Laudrup 
fremhævede dengang øvelsen som noget 
af det mest idiotiske nogensinde.

»Michael er en ukompliceret person. Han er 
god til at analysere fodbold og har en fod-
boldfilosofi, som bygger på kreativitet og 
boldbesiddelse. Den deler jeg. Jeg er med 
på, at der er krav, og at der skal kæmpes 
hårdt, men det handler først og fremmest 
om at nyde at spille. Så kommer resulta-
terne også, og det var, hvad Michael lagde 
vægt på,“ siger Nadal. 

Hyper-pædagogik tiltaler ikke danske-
ren, ligesom de italienske træningslejr-
fængsler eller stroppeture skåret af 
tysk inspiration heller ikke gør det. 
»Klubber kan have brug for forskel-
lige trænertyper på forskellige 
tidspunkter, men jeg vil bestemt 
ikke tro, at en meget autoritær 
type ville være det ideelle for 
Mallorca lige nu. Hverken 
for dem, der har været her 
eller for de nye. De nye 
er folk med potentiale, 
men de har aldrig spil-
let i Primera División, 
og den overgang
skal de måske 
have hjælp til at 
tackle,« siger 
Laudrup.

Foto: Jonas Nyrup
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Som spiller afskyede han arbejdslejre, og i Lazio 
sagde han til vicepræsidenten, at den slags ikke 
hjælper spillerne en fis. Laudrup var 19 år. Som 
46-årig har han samme overbevisning. Han vil 
ikke udsætte sine egne spillere for pisk. 

En helt normal træningsuge under Michael 
Laudrup på Mallorca er skåret derefter:

Mandag: Let træning efter gårsdagens 
kamp. Truppen opdeles i to, så dem, der 
ikke spillede kamp, træner mere end de 
andre.
Tirsdag: Fri.
Onsdag-lørdag: Almindelig træning. 
Almindelig træning vil sige træning om 
formiddagen.
Søndag: Kamp.

»I modsætning til mange steder i Skan-
dinavien træner vi ikke så meget, som 
man på de kanter tror, er nødvendigt. 
Det har noget med stilen at gøre, men 
det handler også om, at Michael vil 
have, at vi træner kort tid – typisk 
75 minutter – men intenst,« siger 
Erik Larsen. 

Udenfor sæsonen, eller når tur-
neringen ligger stille på grund af 
landskampspauser, suppleres 
formiddagstræningen med en 

Foto: Jonas N
yrup
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session om eftermiddagen. I uger med liga- 
eller pokalkampe er der som udgangspunkt 
ingen eftermiddagstræning.

Det gennemgående tema er boldkontrol via 
øvelser, som alle skal forbedre spillernes 
pasningsspil og træne dem i at tænke hur-
tigere, når de får bolden: øvelser i spil på 
små områder, øvelser i presspil. Intensite-
ten, Erik Larsen taler om, kommer fra øvelse 
på øvelse uden stilstand og konstant hurtig 
boldomgang, som giver træningen dens fy-
siske element.

»Jo hurtigere man kan spille fodbold, jo 
bedre er man som spiller. Så enkelt kan 
det siges,« siger Erik Larsen. Et eksempel 
på en øvelse er, at truppen bliver delt op i 
fire mindre hold, der spiller mod hinanden 
to og to, forsvar mod angreb. Bolden skal 
holdes i egne rækker med korte afleverin-
ger og erobres med samlet presspil. Hver 
erobring afsluttes med en lang aflevering,
der vender spillet. »Træningen indeholdt 
således aspekter af både forsvar og an-
greb, men var bygget op ud fra filosofien 
om boldbesiddelse og tilpasset til et ungt 
hold med det formål at forme fremtidens 
spillere,« siger Miguel Ángel Nadal.

Når du har bolden, så er det dig, der styrer 
kampen, lyder mantraet. Et mantra, som 

Michael Laudrup argumenterede med helt 
tilbage i 1989 i Mod Nye Mål. »Som en hvil-
ken som helst anden træner, så bunder 
Michaels fodboldforståelse i, hvad han 
selv har oplevet som spiller. Han fokuserer 
meget på det kreative og spillere, som kan 
gøre det uventede. Men når alt kommer til 
alt, så er det Michaels målsætning, at det 
hold, han har ved sæsonens begyndelse, er 
blevet bedre, når sæsonen er slut,« siger 
Nadal.

I hans optik tog spillerne godt imod Laudrup 
og hans idéer. »De var glade. Jeg tror, alle 
spillere gerne vil blive bedre til at have og 
bruge bolden, så de slipper for at løbe rundt 
efter modstanderne hele tiden,« smiler 
han: »De nød, at der var meget bold invol-
veret i træningen. Blot fordi man er profes-
sionel, er det ikke det samme som, at man 
ikke kan nyde arbejdet som fodboldspiller,« 
siger Nadal.
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Langt størstedelen af de 24 cheftrænere 
i Superligaen og Nordic Bet Ligaen har 
som minimum spillet divisionsfodbold, 
inden de kastede sig over trænerger-
ningen. Men hvordan når man tops 
uden selv at have spillet på højt 
niveau? 

Tekst: Søren Houlind

TO TRÆNERES 
KAMP FOR AT 
NÅ TOPPEN
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TO TRÆNERES 
KAMP FOR AT 
NÅ TOPPEN

Det kræver talent at blive toptræner, det 
kræver en vis del medfødte evner og det 
kræver ofre. Det er både FCM-træner 
Glen Riddersholm, og 32-årige Jonas Bo-
rup Jensen fra Danmarksserie-klubben 
Taastrup FC enige om. Men den gode 
nyhed er, at det ikke kræver, at man 
har en stor og glorværdig karriere 
som professionel fodboldspiller 
bag sig.

Glen Riddersholm har således 
gået hele vejen op til at være 
en af Danmarks absolutte 
toptrænere uden nogen 

baggrund som professionel fodboldspiller, 
og Jonas Borup Jensen kæmper i dag for at 
komme op ad trænerstigen til trods for, at 
han kun har spillet fodbold på serieplan.

Mulighederne for at få en fuldtidsstilling 
som træner i Danmark er forbedret væsent-
ligt de senere år, hvor først ITU-projektet og 
siden oprettelsen af licensklubber gennem 
DBU, har ført til flere job, men konkurren-
cen er stor. Læs om to træneres karrier-
eveje – én som har nået toppen i Danmark, 
og én som fortsat kæmper med at komme 
op i rækkerne. 
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Glen Riddersholm besluttede sig allerede i en tidlig alder 
for at gå trænervejen med den beskedne drøm om at blive 
landstræner, når nu en rygskade havde sat en stopper for 
den ganske talentfulde ungdomsspillers ambition om selv 
at spille seniorfodbold på højt niveau.

»Jeg var indstillet på, at jeg ville tage den hårde vej med 
alt, hvad det indebar. Jeg hader middelmådighed, og 
jeg tager ikke den lette vej. Det har givet mig rigtig 
meget i kampen for at blive dygtigere«, forklarer 
FCM-træneren.

Fra 1986 til 1995 var Riddersholm træner i Sæd-
ding-Guldager IF, hvor han stod i spidsen for for-
skellige U-hold. Det første trænerjob havde han 
som 13-årig.

»I klubben tog jeg et stort ansvar også uden 
for banen, hvor jeg var med i forskellige ud-
valg. Jeg arbejdede mig op og endte med 
at få nogle rigtig dygtige hold.  

At man ikke kommer sovende til succes 
som træner, der jagter fuldtidsdrøm-
men, kan Glen Riddersholm om no-
gen tale med om. 

»Jeg arbejdede stort set lige så 
meget dengang, hvor jeg ikke fik 
penge for det, som jeg gør nu. 
Min hustru, som jeg har været 
sammen med siden 1994, 
har vidst, at fodbold er min 
passion og drivkraft. Det 
handler om at afstemme 
forventningerne, for el-
lers havde det ikke kun-
net fungere.
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Glen Riddersholm, der er far til to teen-
agere på 13 og 16 år, flyttede efter tiden i 
Sædding-Guldager IF til Ikast, hvor han bo-

satte sig med sin kone. Mens han som 
23-årige havde ansvaret for et 

ynglinge-mandskab i 
Ikast fS, ud-

dannede 
han sig si-

deløbende til 
pædagog. Ud-

dannelsen gav 
Riddersholm 

vigtigere redska-
ber, han bruger 

som træner, men 
den gav ham også 

adgang til et job, der 
gjorde, at han kunne 

få endnu mere tid til 
at dygtiggøre sig inden 

for sin yndlingsbeskæfti-
gelse.

»Jeg blev nattevagt på et hjem 
for udviklingshæmmede, og 

jeg valgte jobbet på grund af 
fodbolden. Jeg arbejde syv næt-

ter i træk, hvorefter jeg så havde 
fri i syvdage. 

I de uger, hvor Riddersholm arbej-
dede, stod han op om eftermiddagen 

og passede sit trænerjob i Ikast fS, 
mens han agerede som ulønnet træner 

på fuld tid i de uger, hvor han havde fri. 
Det skete, at han i perioder ikke sov i op til 

36 timer, hvis han i en arbejdsuge eksem-
pelvis skulle med sit hold til København for 
at spille kamp.

Den i dag 41-årige FCM-træner, Glen Rid-
dersholm, er overbevist om, at man ikke 
kan gøre sig forhåbninger om en karriere 
som toptræner, hvis man ikke har nogle 
medfødte evner.

»Der er mange, der vil kunne træffe de 
samme valg og ofre de samme ting, som 
jeg har gjort, men det kommer de bare ikke 
ret langt med, hvis de ikke har talent. Du 
skal kunne se spillet og fornemme det. Du 
skal have en evne til at kunne være sam-
men med mennesker, flytte dem, vejlede 
dem og nå ind under huden på dem. Du skal 
kunne guide dem individuelt og kollektivt«, 
forklarer han og fortæller om sit eget talent.

»En af mine helt store styrker er min indre 
drivkraft. Det er en af grundende til, at jeg 
kan begå mig Superligaen. I 2004, da jeg 
blev ITU-træner, kunne jeg have sagt, at nu 
havde jeg nået mit mål om at kunne leve af 
at være træner, men jeg har en oplevelse 
af, at jeg aldrig kan blive færdigudviklet«.

Riddersholm supplerer fortællingen om 
netværk ved at berette om, hvordan han i 
2006 blev tilknyttet DBU, hvor han var med 
til at starte den røde tråd og stod i spidsen 
for U16- og siden U17-landsholdet.

»Jeg skal ikke underkende, at jeg var heldig 
at løbe ind i Peter Rudbæk, der var min vej-
leder, da jeg tog min A-trænerlicens. Han 
var ude at se mig træne, og han kunne se, 
at der var kvalitet i det arbejde, jeg rendte 
rundt og lavede. Det var måske en af år-
sagerne til, at han anbefalede mig videre 
i DBU’s system. Så ja, det handler om net-
værk, men også om held. Jeg ser dog sådan 
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på det, at held er noget, du opsøger, og du 
møder det, hvis du er dedikeret«, forklarer 
Riddersholm.

FCM-træneren forklarer videre, at noget, 
der kan lyde så simpelt som at være tro 
mod sine værdier, kan bane vejen til et 
topjob. Det var Riddersholm, da han i 2002 
takkede nej til et cheftrænerjob i Tjørring, 
hvor han kunne have tjent langt mere, end 
han gjorde i FCM.

»Det her med at skulle ud til et hold af se-
niorer, hvor de ikke alle sammen gik op i 
det med liv og sjæl. Jeg vil kun have med 
seriøsitet og topprofessionelle spillere, der 
vil arbejde på at blive bedre, at gøre, og så-
dan var miljøet i Tjørring ikke. Havde jeg 
valgt den lette løsning dengang, havde jeg 
aldrig været, hvor jeg er i dag«, vurderer 
den blonde hurtigsnakker. 

Det var livsindstillingen om aldrig at stille 
sig tilfreds og om at turde bevæge sig ud 
af sin tryghedszone, der gjorde, at Ridders-
holm i 2008 rykkede tilbage til FCM for at 
blive en del af trænerteamet omkring Tho-
mas Thomasberg. 

»Jeg forlod et fantastisk job, der havde åb-
net mange døre. Det var med en vis risiko, 
at jeg tog tilbage til FCM, men jeg var ikke i 
tvivl om, at jeg havde noget at bidrage med 
på seniorniveau. Jeg synes mit valg har 
vist sig at være rigtigt«.  

Riddersholm har siden væ-
ret en del af Superliga-
miljøet, hvor han 
også nåede at 

fungere som assistent for Allan Kuhn, inden 
han selv overtog cheftrænerposten den 11. 
april 2011.

I dag ser Glen Riddersholm det ikke som 
noget problem, at han aldrig selv nåede at 
have en professionel karriere som fodbold-
spiller.

»Jeg synes, det er en omstændighed, uvi-
dende folk bringer i spil, for det er at un-
dervurdere trænergerningen. Det er selv-
følgelig ikke en ulempe at have spillet selv, 
men trænerjobbet handler om at kunne 
lede mennesker, og det handler om tyde-
ligheden i din kommunikation. 

»Jeg har en faglighed, der gør, at jeg kan få 
respekten. Den respekt kunne jeg ikke få, 
hvis ikke fagligheden var i orden. Det er ikke 
en ulempe at have spillet på højeste niveau, 
men jeg er glad for den vej, jeg har taget, 
for den har gjort mig til den træner, jeg er, 
fortæller Riddersholm.
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Du skal kunne se spillet og 
fornemme det. Du skal have 
en evne til at kunne være 
sammen med mennesker, 
flytte dem, vejlede dem og 
nå ind under huden på dem

»
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Jonas Borup Jensen, der i dag er cheftræ-
ner i Danmarksserie-klubben Taastrup FC 
lagde støvlerne på hylden i Herlev-klubben 
B1973 og i stedet blev han tilbudt at stå i 
spidsen for klubbens tredjehold i Serie 4 
i 2008. Han fik skabt et godt socialt miljø, 
gode resultater og en god træningskultur.

»Jeg skulle bruge lidt tid, før jeg sagde ja, 
men jeg fik smag for det med det samme. 
Jeg indså, at jeg havde talent for at fange 
folks opmærksomhed og få dem til at yde 
deres bedste. Det ligger nok til min person. 
Som ungdomsspiller var jeg ofte anfører og 
vant til at gå forrest og dirigere de andre 
spillere«.

Efter blot et par år som træner i Serie 4 er 
det begrænset, hvad man modtager af til-
bud fra højere rangerede klubber. Jonas Bo-
rup Jensen modtog til at begynde med ikke 
et eneste, og et netværk synes nødvendigt.

»Jeg meldte mig ind i Dansk Træner Bureau, 
der formidler trænere til de danske rækker. 
BGA stod og manglede en træner til deres 
andethold i Serie 1, og det var så her jeg 
med hjælp bureauet, kom ind i billedet«, 
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skifte som træner.
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2011 på et tidspunkt, hvor klubben var sidst 
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»Denne gang var det Taastrup selv, der 
henvendte sig. Jeg var oppe imod fire-fem 
rutinerede kandidater, men efter flere sam-

taler besluttede de sig for at vælge mig. De 
satsede heldigvis på en anderledes type 
end tidligere«.

Jonas Borup Jensen, der arbejder på fuld 
tid som tømrer, går ikke på kompromis i sin 
jagt for at dygtiggøre sig som træner. Det 
betyder, at han er meget væk hjemmefra. 

»Jeg vil leve af det, jeg brænder allermest 
for, og vil du gøre dig som træner på højt 
niveau, er du i min optik nødt til at være 
kvalificeret i din træning. Trænergerningen 
handler ikke kun om de tre-fire ugentlige 
træninger, og så en kamp. Du er nødt til at 
forberede dig godt, se de modstandere du 
skal møde i weekenden, overvære trænin-
ger på højeste niveau og dygtiggøre dig som 
leder. Her har jeg fundet ud af, hvor vigtigt 
det er at have baglandet i orden«.

Hos Jonas Borup Jensen har opdagelsen af 
eget trænertalent blandt andet ført til æn-
drede karriereplaner i det civile liv og så et 
afbud til halvdelen af sin egen polterabend 
i sommer. Den var nemlig arrangeret sam-
me dag, som Taastrup FC i Sjællandsserien 
skulle møde Roskilde KFUM. 

»Flere har fortalt mig, at man skal være 
en speciel støbning for at melde afbud til 
halvdelen af sin egen polterabend, når man 
bliver vækket af familie og kammerater, 
der står klar med rundstykker og Gammel 
Dansk«. 

»Men det stod slet ikke til diskussion. Når 
jeg melder mig som træner, er jeg nødt til at 
være forgangsmand for den samlede flok, 
og det er man ikke i min optik, hvis man af 
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sådan en grund melder afbud til en 
kamp. Som tømrer har jeg også drop-

pet ideen om at gå den selvstændige 
vej, for jeg vil hellere dygtiggøre mig som 

træner«, forsikrer herlevvitten. 

I både BGA og Taastrup FC har Jonas Borup 
Jensen, der i sine første senior-år spillede 

en håndfuld Danmarksseriekampe for Her-
lev, haft med spillere at gøre, der har prøvet 

mere, end han selv har. 

»Dit faglige niveau ude på træningsbanen er med 
til at skabe respekt, og så er du er nødt til at være 

meget klar i spyttet og vide, hvad du taler om. Står 
man til at starte som ny og ret uprøvet træner og 

roder sig ud i for mange taktiske søforklaringer, vil 
spillerne være over dig med det samme. Man kan altid 

bygge på senere, men spillerne skal være klar over, at 
du ved, hvad du taler om«.

Jonas Borup Jensen har noteret sig, at der er mulighed for 
avancement i de store danske klubber. 

»Der er nok ingen tvivl om, at det handler om at få foden inden-
for i en Superliga-klub som U-træner, da mange klubber rekrut-

terer internt, hvis de har en dygtig træner gående. Samtidig er 
der ekstremt meget udvikling i at træne talenter«, fortæller han.

Hvordan holder du respekten oppe blandt spilleren til trods for, at 
du ikke har nogen stor aktiv karriere bag dig?

»Spillerne skal vide, at jeg bestemmer, men jeg praktiserer en ledelses-
stil, hvor jeg vil have, at helheden kommer med. Jeg sparrer med spil-

lerne på træningsbanen«, siger Taastrup FC-træneren, der ikke er bange 
for at snakke privatliv med spillerne:

»Hvis du har en forståelse af, hvad der foregår inde i spillernes hoveder, og 
du viser, at du interesserer dig for dem, samtidig med at din faglighed som 

træner er i orden, så tror jeg på, at den gensidige respekt skabes«.
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RIDDERSHOLM: 
LEDELSERNE 
SKAL VIDE, 
HVAD JOBBET 
INDEBÆRER
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18 ud af 24 cheftrænere i Superligaen og 1. 
division har som minimum spillet fodbold 

på divisionsniveau. FCM-træner Glen 
Riddersholm kan godt forestille sig 

en udvikling, hvor flere trænere, 
der ikke har snøret støvlerne på 

højt niveau, ansættes i top-
stillingerne i den danske 

trænerverden.

»Men det handler 
også om, hvor 

dygtige le-
delserne 

er i de 
for-

skellige klubber, og hvor stor forståelse de 
har for det job, de ønsker besat. Samfunds-
udviklingen bliver mere og mere individua-
liseret, og da fodbold er et kollektivt spil, er 
det vigtigt som træner at kunne læse spillet, 
også uden for linjerne«, siger Riddersholm.
Han understreger, at det ikke er en ulempe 
at have spillet på højt niveau som træner. 
Det må bare ikke være den eneste grund til, 
at man ansættes. 

»At du har været en god hest, gør dig ikke 
nødvendigvis til en god jockey. Cheftræner-
jobbet er meget mere mangfoldigt, og jeg 
tror, at kravene til kommende toptrænere 
i fremtiden vil være andet end, at de bare 
skal have spillet fodbold på et højt niveau«.
»Når det er sagt, synes jeg, det er en styrke, 
at ex-spillere integreres i trænergerningen, 
for der er mange ting, de kan bidrage med. 

Blandt andre har min assistent, Brian 
Priske, kompetencer, som jeg ikke 

selv har. Det handler om at se sine 
egne styrker og svagheder og 

så dække sig ind«, vurderer 
cheftræneren for Superli-

gaens førerhold.
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HVOR HAR TRÆNERNE I 
SUPERLIGAEN OG 1. DIVISION 
SPILLET?

SUPERLIGAEN

AaB: 
Kent Nielsen: 54 landskampe 

for Danmark: Klubber: Brønshøj, 
Brøndby, Aston Villa, AGF 

Brøndby IF: 
Thomas Frank: Har ikke 

spillet på divisionsniveau.

FC København:
Ståle Solbakken: 58 landskampe for Norge: 
Klubber: Ham-Kam, Lillestrøm, Wimbledon, 
AaB, FC København

AGF: 
Peter Sørensen: Klubber: Silkeborg, 
FC Groningen, Malmö, Ham-Kam.
Viborg: Ove Christensen: Har ikke spil-
let på divisionsniveau
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OB: 
Troels Bech: Klubber: Svendborg, 
Greuther Fürth, Silkeborg

FC Nordsjælland: 
Kasper Hjulmand: Klubber: Randers 

Freja, B93, Herlev.

Randers FC: 
Colin Todd: 27 landskampe for England: 

Klubber: Sunderland, Derby, Everton, 
Birmingham, Nottingham Forest, Oxford 

United, Vancouver Whitecaps, Luton Town

SønderjyskE: 
Lars Søndergaard: Klubber: AaB

FC Vestsjælland: 
Ove Pedersen: Ikast fS, 

Herning Fremad 

FC Midtjylland : 
Glen Riddersholm: Har ikke spillet på 
divisionsniveau

Esbjerg FB: 
Niels Frederiksen: Har ikke spillet 

på divisionsniveau
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Hobro: 
Jonas Dal: Klubber: FC Midtjylland

Hvidovre: 
Per Nielsen: 10 landskampe for 
Danmark: Klubber: Brøndby

AB: 
Thomas Nørgaard: Klubber: Har 
ikke spillet på divisionsniveau.

Vejle Boldklub: 
Tonny Hermansen: Klubber: 

Næsby, Nørre Aaby.

Brønshøj: 
Bo Henriksen: Klubber: OB, Herfølge, Frem, Kid-
derminster, Bristol Rovers, Køge BK, Valur Reykjavik, 
Fram Reykvavik, Victory SC, IBV, Brønshøj

FC Fredericia: 
Nicolai Wael: Klubber: KB, FC 
København, Næstved, Lyngby, 

Vejle, OB, SønderjyskE.

Silkeborg: 
Jesper Sørensen: Klubber: AGF, 
Ikast fS, FC København, AB.

Vendsyssel FF: 
Søren Kusk: Klubber: Thisted, AaB.

AC Horsens: 
Johnny Mølby: l6 landskampe for Danmark: 
Klubber: Vejle, Nantes, Mönchengladbach, 
KV Mechelen, AaB, AGF
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Marienlyst: 
Anders Nielsen: Klubber: Nakskov, Helsingør, 
HIK, Saint Truiden, Club Brügge, Gent, AC Omo-
nia, AGF, Antwerpen, Heusden-Zolder, Red Star 

Wassland, JV De Pinte.

HVOR HAR TRÆNERNE I 
SUPERLIGAEN OG 1. DIVISION 
SPILLET?

NORDIC BET LIGAEN

AB: 
Thomas Nørgaard: Klubber: Har 
ikke spillet på divisionsniveau.

Lyngby: 
Johan Lange: Klubber: Har ikke spillet på 
divisionsniveau. (Johan Lange erstattes efter 
nytår af Jack Majgaard)

HB Køge: 
Per Frandsen: 23 landskampe for Dan-
mark: Klubber: B1903, Lille, FC Køben-
havn, Bolton, Blackburn, Wigan
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CV: Glen 
Riddersholm, 41 år.
Cheft ræner i FC Midtjylland

1986-1995 Sædding-Guldager IF, U-træner
1995-1998 Ikast fs, U-træner
1999-2004 FC Midtjylland, U-træner
2004-2006 FC Midtjylland ITU-træner
2006-2008 Landshold U-16 og U-17
2008-2011 Assistentt ræner i FC Midtjylland
2011-?  Cheft ræner i FC Midtjylland
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CV: Jonas 
Borup Jensen, 32 år.
Kontrakt frem ti l sommeren 2015 hos Taastrup FC.

1988-1999 Elitespiller på alle Herlev IF´s 
 bedste ungdomshold.
1999-2004 Senior-spiller i Herlev IF.
2004-2008 Senior-spiller i B1973 Herlev.
2008-2010 Serietræner i B 1973 Herlev.
2010 B2 licens træner.
2010- 2011 Andetholdstræner og senere assistent 
 for BGAs 2.divisionshold.
2011 – ? Cheft ræner for Taastrup FC’s førstehold, 
 der spiller i Danmarksserien eft er 
 oprykningen sæsonen inden. 
Januar 2014 Færdiggør sin A-licens træneruddannelse.
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MIDTJYDERNES 
OVERSETE 
GULDÆG: 
DET  KLASSISKE  FRISPARKSOPLÆG

A
N
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Første halvdel af Superliga-sæsonen 2013/2014 vil 
utvivlsomt blive husket for én ting: FC Midtjyllands 
nærmest naturstridige sæsonstart. Først i 6. spiller-
unde lykkedes det for modstanderne at hente point 
mod førerholdet, der på det tidspunkt havde et for-
spring på 6 point ned til de nærmeste forfølgere. 
Selv om det ved vinter- og julepausen er skrumpet 
en smule ind, er ulvene stadig et godt bud på et 
kommende dansk mesterhold. Kontra har set nær-
mere på hvorfor.
Tekst: Lart Bo

MIDTJYDERNES 
OVERSETE 
GULDÆG: 
DET  KLASSISKE  FRISPARKSOPLÆG
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Få scoringer efter højt besunget standardsituation

Når talen falder på hjørne- og frispark er den udbredte holdning, at de bliver vigtigere og 
vigtigere for mange hold i moderne fodbold. Ikke kun fordi antallet af mål efter standard-
situationer stiger, men også fordi stadigt flere kampe afgøres af denne type scoringer.

Bedømt på Superligaens 2013/2014-sæson synes der dog at være langt fra den udbredte 
opfattelse til virkeligheden i dansk fodbolds bedste række. Som det fremgår af Tabel 1, blev 
der blot scoret 11 gange efter frisparksoplæg i efterårssæsonens 18 spillerunder.

En af hemmelighederne bag den midtjyske succes er, at 
man uden sammenligning er Superligaens bedste ved 
frisparksoplæg. Offensivt er det opnået via en opstilling, 
som i den grad synes indøvet – og som i det hele taget 
må anses for klassisk i forhold til hvordan man scorer 
efter denne dødbold.

Mål efter standardsituationer i denne analyse omfatter udeluk-
kende mål scoret i åbent spil i situationer, som er en konsekvens 
af enten frispark eller hjørnespark.

Sæson Scoringer efter 
frisparksoplæg

Samlet antal 
scoringer i 
efterårssæsonen 
2013/2014

Andel af mål 
scoret efter 
frisparksoplæg

2013/2014 11 312 3,5%
Tabel 1 :  Antallet af scoringer efter frisparksoplæg i Superligaens efterårssæson 2013/2014 
i forhold til det samlede antal scoringer.
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Interessant er ikke kun det lave scoringsan-
tal, men også at det på ingen måde adskiller 
sig fra, hvad man normalt oplever i Super-
ligaen. Således blev der scoret 17 gange ef-
ter frisparksoplæg i 2012/2013-sæsonen, 
hvorved andelen af mål scoret i denne del 
af spillet blot udgjorde lidt over 3%.

Bag tallene gemmer sig samtidig den tom-
melfingerregel, at det er meget sjældent at 
hold scorer mere end et par mål efter fri-
sparksoplæg i løbet af en hel Superligasæ-
son. Derfor vil der normalt heller ikke være 

mange, hvis overhovedet nogle, der henter 
mere end 5% af deres samlede scorings-
antal efter dødbolden – eller indkasserer 
en tilsvarende andel i egen ende af banen.

Af samme grund må det anses for særde-
les iøjnefaldende, at FC Midtjylland i gen-
nemsnit scorede efter et frisparksoplæg i 
hver 4-5. kamp i Superligaens eftersæson 
2013/2014. Som det fremgår af Tabel 2, 
var Glen Riddersholms mandskab dermed 
klart det mest scorende.

Reelt kan man sige, at midtjyderne har op-
fyldt sæsonens kvote for scoringer efter fri-
sparksoplæg. Selv om de ikke scorer efter 

standardsituationen efter vinterpausen, vil 
de formentlig stadig slutte som det farligste 
Superliga-hold i 2013/2014-sæsonen.

Tabel 2 : Scoringer af og mod Superligaholdene efter frisparksoplæg i efterårssæsonen 2013/2014.

Hold Scoringer efter 
frisparksoplæg i 
Superliga-sæsonen 
2013/2014

Andel af holdets 
samlede scoringer

Indkasserede scoringer 
efter frisparksoplæg 
i Superliga-sæsonen 
2013/2014

Andel af holdets 
samlede indkasserede 
scoringer

AaB 0 0.0% 0 0.0%

AGF 2 8.0% 2 6.1%

Brøndby 0 0.0% 1 4.5%

Esbjerg 0 0.0% 1 3.6%

FC København 1 2.9% 0 0.0%

FC Midtjylland 4 12.5% 0 0.0%

FC Nordsjælland 1 5.0% 2 8.0%

OB 0 0.0% 1 3.8%

Randers 1 4.2% 1 3.7%

SønderjyskE 0 0.0% 1 2.9%

FC Vestsjælland 1 5.0% 2 7.7%

Viborg 1 3.6% 0 0.0%
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Faste kendetegn forud for de målgivende frisparksoplæg

Bag succesen, ikke kun for FC Midtjylland men også de andre hold, der foreløbigt i denne 
sæson har scoret efter et frisparksoplæg, gemmer sig det forhold, at det som udgangspunkt 
er de samme områder af banen, der bruges til at slå assists fra og til. I forhold til udgangs-
punkterne fremgår det af Figur 1, at områderne tæt på sidelinjerne synes klart de mest 
farlige at slå frisparksoplæg fra.

Først og fremmest synes kravet at være, at der 
skal være en fornuftig vinkel at slå frisparket fra. 
Uanset at det statistiske grundlag kun udgøres 
af 11 assists må det anses for markant, at der 
kun er scoret én enkelt gang efter et oplæg fra 
en position midt for mål. Specielt fordi dette 
også var tilfældet i den forudgående Superli-
gasæson, ligesom gennemgangen i Frispar-
kets ABC dokumenterer at samme tendens 
også blev fundet i 2012/2013-udgaven af 
Premier League, Bundesligaen, Primera 
Division og Champions League. Frisparkets 
ABC udsendes i såvel en dansk- som en-
gelsksproget version i februar 2014, hvor 
den med baggrund i analyser af ca. 300 
scoringer fastslår hvordan frisparksoplæg 
udnyttes.

Et andet kendetegn der går fast igen, er 
hvor frisparkene placeres. Som det frem-
går af Figur 2, har de målgivende oplæg 
også i Superligasæsonen 2013/2014 ho-
vedsageligt været placeret midt ud for og 
tæt under mål.

Figur 1 : Procentvis angivelse af hvorfra de målgi-
vende frisparksoplæg kom i Superligaens efterårs-
sæson 2013/2014
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Figur 2 : Procentvis angivelse af hvor de 
målgivende frisparksoplæg blev placeret i 
Superligaens efterårssæson 2013/2014

Figur 3 : Procentvis angivelse af hvorfra bol-
den blev sendt i nettet efter de målgivende 
frisparksoplæg i Superligaens efterårssæ-
son 2013/2014
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FC Midtjyllands indøvede frisparksdetalje

Holdet, der har været klart bedst til at kombinere de ”rigtige” områder at slå frisparkene fra 
og til, har været FC Midtjylland. Samtidig synes man konsekvent at bruge en indstuderet 
detalje, som er illustreret i Figur 4.

Tankegangen synes at være, at midtjyderne i første omgang stiller sine angribende spillere 
op midt ud for mål tæt på straffesparksfeltets afgrænsning. I forbindelse med at frisparket 
blev slået skråt ind i feltet fra omkring sidelinjerne til kort ud og midt for mål, gennembrydes 
modstandernes forsvarslinje af fremadstormende fysisk stærke spillere. Den, eller de spil-
lere, som slipper igennem søger området midt for mål omkring det lille felts afgrænsning, 
for herfra at afslutte med en førstegangsafslutning.

Upåagtet af at det typisk har været Jesper Juelsgaard og Danny Olsen som har taget fri-
sparkene, synes fremgangsmåden så indarbejdet, at den kan udføres af en lang række 
spillere. Derfor er det heller ikke fast eksempelvis topscoreren Morten ”Duncan” Rasmus-
sen, man sigter efter, men i stedet Område D som illustreret i Figur 4. Ved at fokusere mere 
på området end afslutteren har FCM samtidig opnået, at man er langt mere uforudsigelig 
for modstanderne. Forsvaret har således både skullet fokusere på de angribende spillere 
og boldens placering, mens spillerne fra Superligaens førerhold på forhånd har vidst hvor 
bolden ville falde ned – lige meget hvorfra sparket kom.

Figur 4 : FC Midtjyllands indøvede detalje ved frisparksoplæg i Superliga-sæsonen 2013/2014
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Et eksempel kom i hjemmekampen mod AGF den 8. december 2013, 
hvorfra 2-0-scoringen er illustreret i Figur 5.

Figur 5a : FC Midtjyllands 2-0-scoring i hjemmekampen mod AGF den 8. december 2013 illustreret 
ved spillernes positioner da Jesper Juelsgaard slog det målgivende frisparksoplæg (5a), og da Erik 
Sviatchenko sendte bolden i nettet (5b)

Figur 5b
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Et frispark fra området tæt på sidelinjen, omkring 10 meter ud for krydset af AGFs straf-
fesparksfelt i FC Midtjyllands venstre angrebsside, blev slået ind tæt under og midt for mål. 
Derved blev det placeret på en måde, så en fremadstormende Erik Sviatchenko simpelt 
kunne sende den i nettet fra kort afstand bag en prisgivet Steffen Rasmussen i århusia-
nernes mål.

En fremgangsmåde, der til forveksling lignede den midtjyderne kort før tid brugte i 2-1-sej-
ren hjemme mod SønderjyskE den 2. august 2013. Herfra er den afgørende scoring illu-
streret i Figur 6.

Figur 6a : FC Midtjyllands 2-1-scoring i hjemmekampen mod SønderjyskE den 2. august 2013 
illustreret ved spillernes positioner da Jesper Juelsgaard slog det målgivende frisparksoplæg (6a), 
og da Morten ”Duncan” Rasmussen sendte bolden i nettet (6b)

Figur 6b
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Et indadskruet frispark fra FC Midtjyllands højre angrebsside fra en tilsvarende vinkel 
som ved scoringen mod AGF den 8. december 2013, blev slået direkte ind i hovedet af 
en fremadstormende Morten ”Duncan” Rasmussen. Det skete midt for mål omkring det 
lille felt, som den fysisk stærke angriber var nået frem til efter et indløb fra feltets front 
via et gennembrud af sønderjydernes forsvarskæde.

Inden for fodbolden omtales normalt kun generelle faktorer som god stemning i trup-
pen, benhårdt arbejde og held i de afgørende situationer, når succeser skal forklares. 
Men i tilfældet med FC Midtjyllands frisparksoplæg er der langt mere logiske forklaringer. 
Man gør nemlig brug af indøvede detaljer, som i den grad synes taget direkte ud af en 
lærerbog.

Frisparkets ABC

Frisparkets ABC udsendes i februar 2014, og 
bygger på analyser af samtlige scoringer efter 
frisparksoplæg i Superligaen, Premier League, 
Primera Division, Bundesligaen og Champions 
League i 2012/2013-sæsonen. Fokus er på at 
fastlægge hvilke generelle kendetegn der gæl-
der for scoringer efter denne dødbold, uanset 
om scoringerne falder i de store europæiske 
ligaer og Champions League samt en mindre 
som den danske.

Bogen er showcase på hvordan analyserne er 
udarbejdet i forbindelse med tilblivelsen af 
selve Fodboldens ABC og de forskellige dele af 
spillet, hvorfor den i første omgang kun udsen-
des som ebog på dansk og engelsk. Samtidig 
udsendes en dansk sprog version, som alene 
fokuserer på frisparksscoringerne i Superliga-
ens 2012/2013-sæson.
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Tekst: Nicolai Johansen

SPIDS-

KOMPETENCER
Nogle spillere udmærker 

sig ved specifikke evner. 

En lynhurtig fløj, en bom-

stærk stopper, en drib-

lestærk 10’er eller noget 

helt fje
rde. I Superligaen 

løber nogle spillere også 

rundt med nogle spids-

kompetencer ud over 

gennemsnittet. 

Kontra har taget en snak 

med to af disse, som har 

henholdsvis hoved- og 

pasningsspillet som deres 

spidskompetencer.
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Dennis Sørensen: Højden er ikke nok i sig selv

Dennis Sørensen er med fem scoringer på 
hovedstød den spiller i Superligaen, som 
har lavet allerflest mål på den konto i det-
te efterår. Faktisk har den 193 centimeter 
høje angriber endnu ikke formået at score 
med fødderne endnu. Men selvom alle 
Sørensens scoringer er blevet sat ind med 
hovedet, overrasker det ikke Vestsjælland-
spilleren, da hovedspillet altid har været 
hans ypperste kompetence. »Det har været 
en stor del af mit fodboldliv, lige siden jeg 
var en ung spiller, og inden jeg blev pro-
fessionel. Det har altid været noget, som 
har ligget til mig. Jeg tror også, at hvis man 
kigger på de mål, jeg har scoret, så har halv-
delen – eller måske nok mere – været med 
hovedet«, forklarer Sørensen. 

Men det lå faktisk ikke i kortene, at Den-
nis Sørensen skulle blive fodboldspiller. I 
en tidlig alder begyndte den tidligere FC 
Nordsjælland-,  FC Midtjylland- og Cottbus-
spiller nemlig at spille basketball. Selvom 
det ikke blev til en karriere inden for ba-
sket, kan Sørensen alligevel se tilbage på 
en tid, hvor han udviklede store forcer, som 
har været med til at gøre ham uhyre farlig 
i luftspillet. »Jeg begyndte at spille basket i 
en tidlig alder, og der udviklede jeg noget 
springstyrke. Det var vel som en 13-14-årig, 
at jeg allerede havde nogle klare fordele 
der, og så voksede jeg også utrolig meget 
over en kort periode, og jeg blev en høj 
spiller. Så var det jo, at der for alvor kom 
gang i tingene«. Til gengæld erkender 
32-årige Sørensen, at det ikke er nok 
at kunne hoppe højt og være høj, når 

man kommer op på høje-
ste niveau. Her handler 
det meget om fysik, alle-
rede inden situationen 
opstår, så man ikke 
bliver skubbet væk 
af sine modstan-
dere. Spillerne i 
Superligaen er 
så dygtige, at de 
nok skal sørge 
for, at man 
ikke kommer 
til at heade, 
hvis man 
ikke selv 
gør noget 
for det.  

Foto: Klauzito

          KONTRAMAGAZINE            KONTRAMAGAZINE            64



Af Dennis Sørensens fem hoved-
stødsmål i denne sæson, er blot ét 
scoret ved en dødboldsituation. Det 
underbygger hans forklaring om, 
at en gennembrudsstærk fløjspiller 
er mindst ligeså vigtig for et hoved-
stødsmål.
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Selvom Dennis Sørensen fra en tidlig alder 
havde redskaberne i orden til at blive en 
god header, har det ikke betydet, at Her-
lev-knægten har hvilet på laurbærrene. 
Tværtimod. For Dennis Sørensen nytter det 
nemlig ikke noget at tro, at tingene kommer 
af sig selv, bare fordi man har nogle gode 
forudsætninger for at blive god til noget. 
Netop derfor har Vestsjælland-angriberen 
dyrket sit hovedspil både på og uden for 
banen. »Det er noget, som jeg har øvet utro-
lig meget. På træningsbanen har det været 
noget med at bruge noget tid, enten før el-
ler efter træning, på at få en masse indlæg, 
helst med en målmand på, og så koncen-
trere sig om at lære at få en god timing og 
heade bolden de rigtige steder hen. Det er 
noget som har hjulpet især i FC Midtjylland 
og i starten af min tid i Tyskland, hvor jeg 
brugte utrolig meget tid på det. Men jeg sy-
nes, det er sjovt at heade, så det er bare med 
at komme i gang«, forklarer Sørensen, der 
også har tilbragt meget tid i styrkelokalet på 
at forbedre sin springkraft. 
Nøglen til det succesfulde hovedspil skal 
ifølge Dennis Sørensen findes i timingen. 
For Vestsjælland-bomberen handler det 
således om at ville ind i feltet og tage de 

dueller, der skal til for at score mål. Men 
man kan naturligvis ikke gøre det uden 
sine medspillere. Den indbyrdes forståelse 
med sine holdkammerater har også meget 
at skulle have sagt i bestræbelserne på at 
blive dygtig med låget. Netop derfor tilskri-
ver Sørensen også en stor del af æren for 
sine hovedstødsscoringer til sine holdkam-
merater. »Det er jo ikke kun mig, der header 
den ind, som er en del af de hovedstødsmål, 
jeg har lavet. Det er også et spørgsmål om at 
komme fri på kanterne og kunne slå indlæg-
gene i de rigtige områder. Og det synes jeg, 
at vi har været rigtig gode til her i Vestsjæl-
land. I sær har jeg fået nogle rigtig fine ind-
læg fra Oliver Lund«, fortæller Sørensen. 

Derudover ligger den tidligere landsholds-
spiller ikke skjul på, at hans forcer i hoved-
spillet har stor betydning for hans spil som 
angriber. Ikke kun som målscorer, men 
også som en direkte spilstation for sine 
holdkammerater. »Hvis de ikke føler, at 
de har en anden spilmulighed, så kan de 
godt spille en lang bold efter mig, der så 
kan heade den videre eller tilbage. Så det 
er helt klart en stor del af den rolle, som jeg 
har«, konkluderer Sørensen. 

Som opspilstation er det sjældent i 
oplæggerens rolle, Dennis Sørensen 
får headet bolden videre. Blot én as-
sist har han lavet i denne sæson – det 
var endda med foden.
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Som opspilstation er det sjældent i 
oplæggerens rolle, Dennis Sørensen 
får headet bolden videre. Blot én as-
sist har han lavet i denne sæson – det 
var endda med foden.

          KONTRAMAGAZINE            KONTRAMAGAZINE            

Vi tweeter om fodbold og vi 
tweeter med dig 

Vi bruger din feedback til at gøre 
magasinet endnu bedre

Kom og følg os!

TWITTER.COM/KONTRAMAGAZINE



Henrik Hansen: Afleveringerne har altid 
været en del af mine bedste forcer

For Henrik Hansen har pasningsspillet altid 
været en stor del af hans spil. Selvom han 
som yngre var mere en dribler og en udfor-
drer, end han er i dag, har de præcise afle-
veringer og omgangen med bolden siden 
lilleput-tiden været et omdrejningspunkt 
for SønderjyskE-spilleren. »Det har altid 
været en del af mine bedste forcer. Jeg kan 
huske, at jeg på et tidspunkt så en video, fra 
da jeg var lilleputspiller. Der er en sekvens, 
hvor jeg laver en aflevering, som jeg faktisk 
ville gøre præcis på samme måde i dag. 
Det var meget sjovt og se, at jeg allerede 
dengang havde den del af spillet«, udtaler 
Henrik Hansen med et smil på læben. 

Men det var ikke kun de præcise afleverin-
ger og det gode overblik, som blev over-
skriften på Henrik Hansens tid som ung-
domsspiller. 34-årige Hansen var nemlig 
også en hyppig målscorer, og han elskede 
at score mål. Som årene er skredet frem har 
den tendens dog ændret sig. Henrik Han-
sen elsker fortsat at score mål, men han har 
samtidig måtte erkende, at hans ypperste 
opgave er blevet en anden end at sparke 
boldene i kassen. »Som tiden er gået, er jeg 
blevet mere og mere fokuseret på, at min 
force er at sætte folk op og assistere dem. 
Det er jo netop en af mine vigtigste opga-
ver på banen at fordele spillet, men også 
at gøre vores spil farligt med nogle truende 
afleveringer«, forklarer Hansen. 

De gode, præcise afleveringer har altså al-
tid været et fokuspunkt for den tidligere Es-
bjerg-, Horsens- og OB-spiller. Men kvalite-

terne med bolden er Hansen heller ikke 
kommet sovende til. Midtbanespille-
ren har nemlig brugt et utal af timer 
på træningsbanen for netop at blive 
en bedre pasningsspiller. En stor 
del af forklaringen skal dog også 
findes i den indbyrdes forståelse 
med holdkammeraterne. »Der 
er selvfølgelig mange måder 
at træne det på, men mange 
gange handler det også om 
timing – mig selv og mine 
medspillere iblandt«, for-
tæller Henrik Hansen og 
henviser til sit samar-
bejde med Gilberto Ma-
cena og Rawez Lawan i 
Horsens. 
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Foto: Jesper Poulsen, bold.dk

Siden 2007/2008 har Henrik Hansen 
lavet flere assists end nogen anden 
spiller. 35 er det blevet til - 5 for Hor-
sens, 10 for OB og 20 for Sønderjy-
skE.
Kilde: Infostrada Sports
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SKRIV FOR KONTRA!
SIDDER DU MED EN GOD IDÉ TIL INDHOLD, DER 

PASSER IND I KONTRAS UNIVERS? 

DU SKAL IKKE TØVE MED AT HENVENDE DIG, HVIS 
DU HAR LYST TIL AT BIDRAGE. 

PROJEKTET DRIVES AF FRIVILLIGE OG HVIS DU KAN 
FORMULERE DIG, TAGE BILLEDER, LAVE GRAFIK EL-

LER NOGET HELT FJERDE, SÅ ER VI MEGET ÅBNE 
OG VIL GERNE HØRE FRA DIG.

SKRIV TIL OS HVIS DU HAR LYST TIL AT BIDRAGE.

KONTRA@KONTRAMAG.DK

»For eksempel har jeg haft det sådan med 
nogle af de spillere, som jeg har spillet sam-
men med gennem tiderne - blandt andet 
Gilberto og Rawez Lawan i Horsens, Utaka 
i OB, Lasse Vibe, Antipas m.fl. i SønderjyskE 
- at når der bliver spillet en speciel bold til 
mig, så vidste de, at jeg kiggede efter, om 
jeg måske kunne slå dem i dybden første 
gang«. 

For Henrik Hansen hjælper det således 
ikke noget, at han slår en masse præcise 
afleveringer, men som ikke ser præcise ud, 
fordi der ikke er nogle, som løber på dem. 
Men selvom timingen skal være på plads, 
handler det også i høj grad om individuel 
træning, hvis man vil besidde Henrik Han-
sens kvaliteter. Til gengæld kan man ifølge 
SønderjyskE-kreatøren ikke altid træne sig 
til succes. »Man kan selvfølgelig altid stå og 
slå et hav af pasninger og diagonaler, og 
det bliver du helt sikkert bedre af. Der, hvor 

forskellen ligger, er, at det noget helt andet, 
når du står i en kampsituation som følge af 
intensitet og modstandere. Lige så vel som 
frispark og straffespark er noget andet, når 
du spiller kamp, så er pasningerne og mu-
lighederne for disse det jo også.«.  
 
Men på trods af sine klare kompetencer i 
pasningsspillet, har Hansen dog oplevet, at 
hans store iver for at gøre sine medspillere 
bedre faktisk også har været en ulempe for 
ham. »Jeg tror også, at flere af mine trænere 
nogle gange har bandet mig langt væk i den 
forstand, at jeg måske nogen gange har væ-
ret lidt for afgørende i mit spil, eller forsøgt 
at være det. Hvor træneren måske nogle 
gange gerne ville have, at jeg bare lavede en 
sikker pasning, så jeg nogle andre mulighe-
der, som måske ikke lige lykkes«. 

Henrik Hansen har flere gange i kar-
rieren oplevet at blive mandsopdæk-
ket på grund af sine evner, og selvom 
han har svært ved at fastsætte et 
procenttal, indrømmer midtbane-
spilleren da også, at omgangen med 
bolden er den største del af hans spil.
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Mens professionelle fodboldspillere må leve med kon-
stant at være i rampelyset, så opstår én aktør på fod-
boldbanen nærmest ud af det blå fem minutter før 
kick-off. Det er naturligvis fodbolddommeren, der er 
tale om. Men hvilke opgaver har en dommer egentlig 
op til, under og efter en ganske almindelig Superliga-
kamp? Kontra fulgte i hælene på dommer Kenn Hansen 
til Superliga-kampen mellem Brøndby og AGF søndag d. 
10. november 2013. 

Tekst: Jonas Lund

PÅ JOB MED EN 
SUPERLIGADOMMERPÅ
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17.10 – Ankomst til stadion:
Godt to timer før kick-off kl. 19.15 møder Kenn Hansen op på Brøndby 

Stadion og markerer sig med det samme som en af de personer, der 

har mest udstyr med, når de går på arbejde. For slæbende på en skul-

dertaske og med en stor sportstaske på hjul ligner han en mand på vej 

på tre ugers ferie og ikke 5-6 timers arbejde en søndag aften.

Efter et hurtigt håndtryk med Kontras udsendte og nogle officials ved 

indgangen er det direkte i omklædningsrummet, der ligger lige ud til 

spillertunnellen. Omklædningsrummet er beskedne omgivelser. Om-

trent 20 kvadratmeter stort, to brusere, bænke, et lille køleskab med 

sodavand og vand samt et bord i midten med småkager, kaffe og en del 

papirer til dommerne, herunder holdskemaer. Telefonen ringer, og en 

syv minutter lang telefonsamtale følger, men det er der tid til, forklarer 

Kenn Hansen efterfølgende. 

»Strengt taget skal vi bare være her fem kvarter før kick-off, men jeg kan 

godt lide at være her to timer før og vide, at der er styr på tingene. Det 

er ligesom min zen-periode her. Der skal nok blive nok at se til om et par 

timer, når kampen er i gang, så jeg vil helst undgå, at noget stresser mig in-

den«, fortæller han og nævner trafikken som en dark horse i det regnskab. 

Han er selv kommet i bil fra København – vel at mærke uden problemer. 

Kenn Hansens skuldertaske viser sig at være dommernes hundedyre head-

set, og op fra den åbne sportstaske, der breder sig over en betragtelig del 

af gulvet, henter han alle dommerens uundværlige gadgets frem: røde 

og gule kort, kegler til opvarmningen, dommerfløjter, dommerure, to par 

fodboldstøvler, FIFA-dommer-armskilte og meget andet.
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17.20 – sikkerhedschefen 
afrapporterer:
Dagens to linjedommere, Henrik Larsen og Brian Qvist, og fjerdedom-

meren Casper Thorsøe Jr. ankommer én efter én. Alle er de som Kenn 

Hansen nydeligt klædt i sort jakkesæt og hvid skjorte. Teamet er fuldtal-

ligt, da sikkerhedschefen fra Brøndby træder ind og kommer med en 

kortfattet, obligatorisk sikkerhedsstatus til dommerne:

»Der er et arrangement for Brøndbys fans med DJ og højtaler foran den 

ene endetribune, men det skulle være færdigt snart«, er dagens eneste 

melding fra sikkerhedschefen. 

Stemningen i rummet er afslappet . Kenn Hansen har for tre dage siden 

dømt Tottenham-Sheriff i Europa League, og det påkalder sig naturligvis 

en del interesse. 

»Der var et straffe, men ellers ikke noget kontroversielt. Det er jo så-

dan, vi bedst kan lide det«, siger han. »Så jeg rejste til London onsdag, 

dømte torsdag, hjem igen fredag, pause lørdag og nu kamp i dag. En 

helt almindelig dommeruge,« opsummerer Kenn Hansen med et 

smil. Opmærksomheden samler sig også om en fløjte, som Kenn 

Hansen for nylig har fået som dommer til U-17 VM i de Forenede 

Arabiske Emirater. Fløjten er massiv, sort, og på siden er skriften 

”HANSEN KENN” indgraveret i metal. En fiks holder til fingrene 

er fæstnet til fløjten med en kort snor. 

»Den var i en pakke med flere fingerstørrelser. Jeg skulle selv-

følgelig have damestørrelsen«, lyder det kækt fra Kenn Han-

sen og bliver besvaret af en latter fra de andre i rummet. 
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17.27 – Kontrol af spilletrøjer og 
lufttryk i boldene:
AGF’s holdleder kommer ind i omklædningen og skal have godkendt 

AGF’s camouflagefarvede udebanedragter. »Minder de for meget om 

de sorte dommertrøjer, når det er mørkt og måske småregner lidt?«, 

spørger Kenn Hansen sit team, før han selv foreslår, at dommerne i 

stedet optræder i de blå uniformer for at undgå tvivl.

»Det er jo ikke godt, hvis jeg render og ligner jeres spillere, det kan jeg 

jo sent nok blive beskyldt for at gøre«, siger Kenn Hansen med et glimt i 

øjet, før der ønskes god kamp til holdlederen. 

Dagens kampbolde kontrolleres med en lille måler for det rigtige luft-

tryk – også en opgave for dommerne. Lufttrykket i en fodbold skal være 

fra 0,6 til 1,1 atmosfæres overtryk, cirka det halve af dæktrykket i en bil. 
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17.34 – Gåtur på banen: 
Det er tid til den sædvanlige tur på banen. I et øredøvende spekta-kel fra musikken foran endetribunen vandrer de fire dommere over græstæppet, ned for at kontrollere nettet i det ene mål og herefter det andet.

»Vi har en del fokus på nettene i øjeblikket«, fortæller linjedommer Brian Qvist på gåturen. »Der var jo en situation nede i Tyskland (kam-pen mellem Hoffenheim og Leverkusen d. 18. oktober 2013, red.), hvor bolden gik igennem et hul i sidenettet og i mål, så det er blevet indskærpet, også i Danmark, at vi skal være særligt opmærksomme på nettene«, fortsætter han. 

Larmen fra Brøndby-fansenes fest afstedkommer et oplagt spørgs-mål: Forbereder dommerne sig på en bestemt måde, når de skal dømme på eksempelvis Brøndby Stadion, hvor publikum kan lægge et stort tryk på dommeren? »Nej. Stemningen er naturligvis meget forskellig fra stadion til stadion, men det er ikke noget, vi tager højde for i vores forberedelser. Det er bare baggrundsstøj på arbejdsplad-sen«, svarer Kenn Hansen på vej tilbage til omklædningen. På vejen tilbage bliver der hilst på et par producerer og kommentatorer på si-delinjen. »Det er koldt derude«, beretter Kenn Hansen i spillertunnel-len til P3’s kommentator Henrik Liniger, der selv fortæller om at sidde i bidende kulde til fredagskampen mellem Viborg og FC Midtjylland.
»Nu varer det ikke længe, før I bliver torpederet af AGF-spillere«, lyder det fra en kontrollør, der kan se, at AGF’s spillerbus er ankommet, og det er signalet til at søge tilbage i omklædningsrummet.
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spørger Kenn Hansen sit team, før han selv foreslår, at dommerne i 

stedet optræder i de blå uniformer for at undgå tvivl.

»Det er jo ikke godt, hvis jeg render og ligner jeres spillere, det kan jeg 

jo sent nok blive beskyldt for at gøre«, siger Kenn Hansen med et glimt i 

øjet, før der ønskes god kamp til holdlederen. 

Dagens kampbolde kontrolleres med en lille måler for det rigtige luft-

tryk – også en opgave for dommerne. Lufttrykket i en fodbold skal være 

fra 0,6 til 1,1 atmosfæres overtryk, cirka det halve af dæktrykket i en bil. 
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17.44 – Kontrol af spillertrøjer – igen:
Udpakningen af tøj og udstyr fortsætter. »Er du 2’er, Larsen?«, spørger Kenn Hansen linjedommer Henrik Larsen, da headsettene skal deles ud. Kort tid efter er det Brøndbys tur til at få godkendt trøjer, hvilket sker uden problemer. Imens fortæller fjerdedommer Casper Thorsøe Jr. om, hvordan meddommernes forhold er til hoveddommeren:

»Det er vigtigt, vi gør alt for at tilpasse os dommeren. Han har det sidste ord, og vi gør alt for, at han skal være tilpas. Det er ham, der er derinde i ilden og leder slagets gang. Så vi gør alt for, både før og under kampen, at han skal føle sig tryg derinde«, siger han.
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18.00 – Dagens kampbriefing:
JJan Carlsen, den tidligere topdommer og dagens dommerudvikler, 

der kommer fra DBU’s Elitedommerudvalg for at vurdere og bedømme 

dommerens indsats, møder op i omklædningsrummet. Dommerne og 

dommerudvikleren sætter sig ned omkring bordet i omklædningsrum-

met, og på slaget cirka 5 kvarter før kickoff giver Kenn Hansen en kort 

briefing om dagens kamp.

»Det er jo et klassisk opgør i dag. Det er den sene kamp, så der en del 

fokus og opmærksomhed på kampen, og det giver lidt mere energi på 

banen«, indleder han og vender sig herefter mod selve dommerarbejdet.

»Husk hele tiden at hjælpe hinanden hele vejen rundt. Masser af snak og 

kommunikation, og meld så ind (via headsettet, red.), når der er noget. 

Det kan også være, jeg siger: ”Larsen, du har den”, fordi du er tættest 

på. Jeg holder jer hele tiden opdateret om, hvorvidt jeg er alene og råber 

hjælp, hvis jeg har brug for flere øjne i en situation. Det er også i orden at 

sige ”det ligner gul” eller ”det ligner grøn”, bare I siger til, hvis I er i tvivl 

eller ikke har set situationen. Men meld ind hele tiden, og tal tydeligt, 

når man er helt sikker, for eksempel ”målspark, målspark!”. Man skal ikke 

kun melde ind, når man er 100 procent sikker, men byg din usikkerhed 

ind i dine meldinger. Er man i tvivl, så er det fint i stedet at sige ”tag den, 

tag den”, så jeg ved, jeg skal arbejde med den,« siger Kenn Hansen, mens 

der lyttes koncentreret. 

»Især skal vi være obs på straffesparksfelterne«, fortsætter Kenn Hansen, 

mens han markerer på et papir, hvor en fodboldbane er afbilledet.  

»Det er, hvad der sker i målfelterne, som der er fokus på, og det er, hvad vi 

ofte bliver bedømt på efterfølgende. Er der en angriber, der vælter herinde, 

så vurder først, om der er straffe eller ej. Hvis der ikke er straffe, er det så 

uforsætligt eller simulation, altså film? Skal der så advarsel på? Bare husk 

ALDRIG at være stille, når der sker noget i feltet. Meld ind, og meld ind, til 

det er modtaget af mig, men det plejer I jo at være gode til, så det burde 

ikke være problem«, siger Kenn Hansen, før han giver en kort instruks til 

fjerdedommeren om hans placering og hjælp til dommeren. 

Briefingen afbrydes af Brøndbys holdleder, der vil høre domme-

rens holdning til opvarmningsvestenes farver, hvorefter Kenn 

Hansen afslutter sin korte instruktion af dommerne. 
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18.00 – Omklædning, 
opvarmning og kampen er i gang:
Med en time til kick-off takker Kontras udsendte af for besøget inden 

kampen. Efterfølgende klæder dommerne om og går på banen til opvarm-

ning. Efter afsluttet opvarmning og lige inden kick-off, er der, ligesom hos 

spillerne, en kort pow-wow med en peptalk fra dommeren, før dom-

merne går ud og møder spillerne i spillertunnellen. 

20.01 – Pause. Evaluering i 
omklædningsrummet:
»Før vi fik headsettene, spillede pausen en større rolle, for det var her, 

vi kunne vende situationer og evaluere i det små. Nu kan vi jo hele tiden 

snakke over headsettet og eksempelvis spørge, om en bestemt kendelse så 

rigtig ud. Men i pausen kan vi så i stedet komme lidt mere i dybden«, 

fortæller Kenn Hansen efter kampen. Kampen mellem Brøndby 

og AGF står i øvrigt 0-0 i pausen. 
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20.50 – Kampen blæses af, og 
pressen står i kø:
Allerede på vejen til omklædningsrummet bliver der spurgt efter Kenn Hansen – og ikke uden grund, for især to kontroversielle ken-delser har domineret kampen mellem Brøndby og AGF, der ender 3-0 til hjemmeholdet. Først et annulleret mål af AGF’s Søren Larsen, der fejlagtigt bliver dømt offside, og bagefter Brøndbys føringsmål, hvor der er mistanke om offside på en Brøndby-spiller.

Kenn Hansen gennemgår først situationerne i omklædningsrummet med dommerudvikleren og får dem set på TV, og i mellemtiden luf-ter Søren Larsen og AGF-træner Peter Sørensen deres frustrationer over kendelserne over for dagens opbud af journalister. 

Ved 21.30-tiden er Kenn Hansen igen iført hvid skjorte og stiller op til TV-interview, hvor han først må snakke med TV3 Sports reporter Dan Engelsted og siden TV 2 Sportens Thomas Sønnichsen. Og her må Kenn Hansen erkende, at det var ”helt forkert” at annullere Søren Larsens scoring, og at Brøndbys første mål sandsynligvis skulle være annulleret, selvom den er tæt. 
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21.45 – Udviklingssamtale med 
dommerudvikler:
Efter kampen og efter interviewsene med pressen er overstået, vender 

Kenn Hansen tilbage til omklædningsrummet, hvor den obligatoriske 

samtale med dommerudvikleren bliver færdiggjort. Her bliver kampens 

forløb ud fra et dommerperspektiv vendt og drejet.

»Der var jo lidt mere at tale om pga. de to offside-situationer«, fortæl-

ler Kenn Hansen om samtalen. »Det er jo skidt med de to fejl, men det 

er vores liv. Ingen andre end dommerkollegerne lægger mærke til, at 

kampen blev afviklet med et meget fint disciplinært niveau uden nogen 

former for ophidset stemning. Der var fuld tillid derinde, 

men vores virkelighed er, at vi primært bliver bedømt 

på enkeltsituationer som disse. Og set ud fra dem, kan 

vi ikke være tilfredse i dag«, fortsætter han. 

Efter endt udviklingssamtale er der omkring kl. 22.15 

igen adgang til omklædningsrummet. »Nå, du fik da 

hele spektret med, hvad?«, er det rammende spørgs-

mål fra Kenn Hansen. »Langt de fleste af vores ar-

bejdsdage går jo helt uden dramatik, men engang 

imellem kommer der desværre ekstra fokus som i 

dag«, siger han. 
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mål fra Kenn Hansen. »Langt de fleste af vores ar-

bejdsdage går jo helt uden dramatik, men engang 

imellem kommer der desværre ekstra fokus som i 

dag«, siger han. 

22.45 – Arbejdsdagen er slut, men fortsætter i morgen:
Efter et hurtigt bad pakkes der sammen, mens vi nærmer os døgnets sidste time. Brøndby Stadion er mørkt og tomt, da vi som nogle af de sidste går ud af de store glasdøre. En travl aften sluttes af i cafeteriaet. Mandagen og hverdagen truer i horisonten, så hakkebøffen og de kogte kartofler får ikke lov til at ligge længe på tallerken. For linjedommer Henrik Larsens vedkommende venter en nat på hotel, før han mandag morgen tager morgenflyveren hjem til Aalborg, hvor han bor, for at være på arbejde kl. 8. 

»Som forventet er der mange, der har skrevet om det«, kommer det fra Kenn Hansen, idet han scroller igennem medierne på sin smartphone. Kampen kan han dog endnu ikke lægge helt bag sig. Dagen efter venter nogle timers opfølgning med at klippe lærerige situationer sammen på video, og senere skal Kenn Hansen evaluere sin egen indsats på baggrund af den udviklingssamtale og vurdering, som dommerud-vikleren sender på skrift. 
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Dækningen af Kenn Hansen på kampdagen sker efter 

aftale med DBU, DBU›s Elitedommergruppe og dommer-

udvikleren.
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Vidste du...
... at en Superligadommer, som samtidig er FIFA-dommer, får ca. 10.000 
kr. for at dømme en kamp i Superligaen? Er man ikke FIFA-dommer, får 
man en smule mindre. Honoraret for kampene skal også dække den dag-
lige træning, møder, træningslejre, skriftlige evalueringer, kontakt med 
pressen og andre aktiviteter. Der er 12-14 Superligadommere om de 6 
kampe per runde. 

Blå bog: Kenn Hansen:
- Født 29. maj 1980.

Fodbolddommer siden 1997 – og dommer i Superligaen siden 2008.
- FIFA-dommer siden 2011 og i dag i kategori 1 - den tredjehøjeste 
kategori i international fodbold. 

- Uddannet cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet.

- Er i sit civile liv selvstændigt erhvervsdrivende og lever primært af at 
undervise, når han ikke dømmer fodbold.

- En aktiv Twitter-bruger, som kan følges på @HansenKenn
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Ni år er gået siden Grækenland sensa-
tionelt vandt EM-guld i 2004. Sejren 
gav genlyd i hele fodboldverdenen 
og skabte nye karrieremuligheder 
for de græske spillere. Kontra har 
sat sig for at undersøge, hvad der 
blev af spillerne, der sikrede den 
største triumf til de græske fod-
boldfans nogensinde.
Tekst: Stefan Mark Christensen

DEN 
GRÆSKE 
TRIUMF

H
VA

D
 B

LE
V 

D
ER

 A
F?

          KONTRAMAGAZINE      HVAD BLEV DER AF? HVAD BLEV DER AF?      KONTRAMAGAZINE            88



Fo
to

: N
ic

k 
Sa

re
bi

          KONTRAMAGAZINE      HVAD BLEV DER AF? HVAD BLEV DER AF?      KONTRAMAGAZINE            

Ni år er gået siden Grækenland sensa-
tionelt vandt EM-guld i 2004. Sejren 
gav genlyd i hele fodboldverdenen 
og skabte nye karrieremuligheder 
for de græske spillere. Kontra har 
sat sig for at undersøge, hvad der 
blev af spillerne, der sikrede den 
største triumf til de græske fod-
boldfans nogensinde.
Tekst: Stefan Mark Christensen

DEN 
GRÆSKE 
TRIUMF

H
VA

D
 B

LE
V 

D
ER

 A
F?

          KONTRAMAGAZINE      HVAD BLEV DER AF? HVAD BLEV DER AF?      KONTRAMAGAZINE            89



Antonios Nikopolidis
Den sikre sidste skanse brugte ferien efter EM-triumfen til at foretage det forbudte skifte 
fra Panathinaikos til Olympiakos. Her vogtede han buret frem til sit karrierestop i 2011. 
Han har siden da fungeret som både assistent og midlertidig cheftræner i Olympia-
kos, men forlod klubben denne sommer for at finde en fast cheftrænerpost. Under 
slutrunden fik Nikopolidis i øvrigt kælenavnet George Clooney på grund af sit grå 
hår og gode udseende.

Giourkas Seitaridis 
Højrebacken spillede samtlige kampe ved slutrunden og udnyttede suc-
cesen til at sikre sig en kontrakt med den portugisiske storklub FC Porto. 
Talentet rakte dog kun til en enkelt sæson, men bragte ham efterfølgende 
til Dynamo Moskva, Atletico Madrid og Panathinaikos, inden han slut-
tede karrieren i den mindre græske klub Apollon Smyrnis. Han blev 
af Sky Sports kåret til finalens bedste spiller for at neutralisere Figo 
og Ronaldo.

Michalis Kapsis
Kapsis var endnu en af de spillere, der scorede en lukrativ 
kontrakt efter EM-guldet. Turen gik fra AEK Athen til fran-
ske Bordeaux, der dog ikke fik meget værdi for pengene. 
Centerforsvareren nåede 30 kampe, inden han vendte 
snuden hjem for at leve en nomadetilværelse i græsk 
og cypriotisk fodbold. Støvlerne blev lagt på hylden i 
2012.

Traianos Dellas
Dellas var allerede tilknyttet storklubben Roma, 
da han vandt EM-guld. Her fortsatte han frem 
til 2005, hvor han vendte hjem til AEK Athen. 
Den aktive karriere i klubben sluttede i 
2012, men allerede et år senere blev han 
udnævnt til ny cheftræner i klubben. 
En post, han stadig besidder på trods 
af nedrykningen til den næstbedste 
række i sidste sæson. Dellas var 
desuden manden bag det afgø-
rende silver goal i semifinalen 
mod Tjekkiet. 
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Takis Fyssas
EM-sejren kastede in-

gen drømmekontrakt 
af sig for venstrebacken, 

der i stedet valgte at skifte 
Benfica ud med skotske He-

arts året efter. Her blev det til 
tre sæsoner, inden han sluttede 

karrieren med en enkelt sæson i 
Panathinaikos. Han er i dag en del 

af staben omkring det græske lands-
hold, hvor han nåede at spille 60 lands-

kampe.

Angelos Basinas
Basinas scorede til 2-0 på straffespark i åb-

ningskampen mod Portugal og havde generelt 
en nøglerolle i Grækenlands taktiske triumf. Det 

lykkedes ham da også at komme til spanske Mal-
lorca et par sæsoner efter EM. Den arbejdsomme 

midtbanespiller nåede desuden at repræsentere AEK 
Athen, engelske Portsmouth og Aries-Avignon i Frank-

rig.

Stelios Giannakopoulos
Bolton-spilleren spillede hovedsageligt ved slutrunden, når 

Karagounis havde karantæne. Tre kampe inklusiv finalen blev 
det til for midtbanespilleren, der i 2010 blev valgt som præsi-

dent for det græske fodboldforbund, hvor han i øvrigt afløste EM-
kollegaen Nikopolidis. Fungerer i dag som cheftræner i den græske 

klub Paniliakos.

(Giorgos Karagounis) – spillede ikke finalen
Fire advarsler i turneringen kostede midtbanedynamoen et par dage i skam-

mekrogen heriblandt finalen. Han nåede dog at score grækernes første sco-
ring ved slutrunden. Karrieren har bragt ham til Inter, Benfica, Panathinaikos 

og Fulham, som han stadig tørner ud for med blandet succes. Han er desuden 
stadig aktiv for Grækenland og indehaver af landkamprekorden med 126 kampe.
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Kostas Katsouranis
Katsouranis skiftede som flere andre til portugisisk fodbold efter slutrunden. Der gik 
dog to år efter EM-guldet, før han kunne kalde sig Benfica-spiller. Tre sæsoner og 80 
kampe senere vendte han hjem til Grækenland og Panathinaikos, der også fik glæde 
af midtbanespilleren i tre sæsoner. Han skiftede i 2012 til PAOK, hvor han stadig er 
en af de bærende spillere.

Theo Zagorakis
Anfører og ubestridt leder. Det karakteriserer Zagorakis’ EM, der udløste 11 
millioner i årsløn hos Bologna. Klubben rykkede dog ned i hans første sæson, 
og kontrakten blev revet i stykker. Karrieren sluttede i PAOK i 2007, men 
blev afløst af et job som præsident for samme klub. Personlige problemer 
fik ham til at overlade posten til EM-kammeraten Vryzas, og selvom han 
kort efter fortrød beslutningen og vendte tilbage, så er det igen Vryzas, 
der regerer i PAOK i dag.

Angelos Charisteas
Det afgørende mål i finalen sikrede Charisteas en status som 
nationalhelt. Desværre har han aldrig levet op til den status 
i de klubber, han har repræsenteret. Werder Bremen hav-
de allerede papir på angriberen under slutrunden, men 
sendte ham kort efter EM videre til Ajax. Siden da har han 
foretaget adskillige klubskift, hvilket bl.a. har bragt ham 
til Feyenoord, Nürnberg og Schalke. Han hævede indtil 
i sommer en fed hyre i Al Nassr, men har de seneste 
måneder været klubløs.

Zissis Vryzas
Vryzas fungerede som bindeled mellem den 
bundsolide midtbane og Charisteas under 
EM i 2004. På trods af sine 190 centime-
ter blev han af BBC kaldt Grækenlands 
mest kreative talent efter finalen. Ta-
lentet førte ham til Fiorentina, Celta 
Vigo og Torino, inden karrieren slut-
tede i Grækenland. Fungerer i dag 
som præsident i sin tidligere klub 
PAOK, hvor han overtog hvervet 
fra vennen og holdkammera-
ten, Theo Zagorakis.
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sendte ham kort efter EM videre til Ajax. Siden da har han 
foretaget adskillige klubskift, hvilket bl.a. har bragt ham 
til Feyenoord, Nürnberg og Schalke. Han hævede indtil 
i sommer en fed hyre i Al Nassr, men har de seneste 
måneder været klubløs.

Zissis Vryzas
Vryzas fungerede som bindeled mellem den 
bundsolide midtbane og Charisteas under 
EM i 2004. På trods af sine 190 centime-
ter blev han af BBC kaldt Grækenlands 
mest kreative talent efter finalen. Ta-
lentet førte ham til Fiorentina, Celta 
Vigo og Torino, inden karrieren slut-
tede i Grækenland. Fungerer i dag 
som præsident i sin tidligere klub 
PAOK, hvor han overtog hvervet 
fra vennen og holdkammera-
ten, Theo Zagorakis.
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Dette er et uddrag fra bogen ’Kampklar til fremti-
den: Rekonstruktionen af Brøndby IF’ – en bog om 
Brøndbys genopbygning, som LETT Advokatfirma 
har udgivet i december 2013. Bogen består af 
indlæg fra en række aktører - både indefra og 
udefra - og kan læses i sin fulde længde gratis 
på www.lett.dk/brondbyif. Dette uddrag om-
handler den økonomiske virkelighed og de 
rammer, der var, og er omkring Brøndby IF’s 
rolle som virksomhed. N.E. Nielsen er part-
ner i advokatgruppen LETT og giver her en 
struktureret forklaring om de væsentlig-
ste elementer.
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Kan læses i sin fulde længde 
gratis på: www.lett.dk/brondbyif
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New Normal

Klokken var 17.00 – den næstsid-
ste dag i året, en mørk, blæsende, 

råkold dag med slud i luften. Møde 
med bankforbindelsen gennem 
medarbejder- og vareindgangen – 

ikke den sædvanlige, overdådige og 
præsentable indgang. Som så mange 

andre danske virksomheder i de sid-
ste år havde også Brøndby IF akut brug 
for at tale med sit pengeinstitut på et 

umage tidspunkt. Sådan startede fem 
måneders intensivt  arbejde, der havde 
til formål at skabe en struktureret og fi-

nansiel løsning på Brøndby IF›s akutte og 
alvorlige problemer.

Historien om redningen af Brøndby IF fra 
en overhængende konkurs er en historie, der 
genspejler ganske mange af de problemer, 

som dele af det hjemmemarkedsbaserede 
danske erhvervsliv har oplevet siden finanskri-
sen. Men som i så mange andre virksomheder 

var roden til problemerne i Brøndby IF opstået 
år tilbage og kan sammenfattes i nogle få over-
ordnede betragtninger:

•    governance-strukturen
•   generationsskifte

•   store investeringer i produktionsudstyr 
     (her fodboldholdet)

•   en ny virkelighed
•   kapitalmangel

Governance-strukturen

Mange danske virksomheder er enkeltmands- eller fami-
lieejede. Her er der ingen tvivl om, hvem der bestemmer. 

Det gør ejeren eller den, han har udpeget. Det er selvføl-
gelig både rimeligt og rigtigt, da det er den pågældendes 
egne midler, prestige mv., der er tæt forbundet med virk-

somheden og de beslutninger, der tages. Men dette kan 
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ikke længere stå alene. Samfundet – os alle, 
der bor og gerne fortsat vil bo i Danmark 
– arbejder for, at danske virksomheder op-
retholdes, skaber arbejdspladser og vækst 
i samfundet og derigennem bidrager til, at 
vores samfund og velfærd kan opretholdes 
og udvikles. Også derfor er der i dag så me-
get fokus på, at virksomheder skal udvise 
et langt bredere ansvar end blot at skabe 
overskud til ejerne. Nok er det helt afgø-
rende, at der skabes stor værdi til ejerne, 
men værdiskabelse i virksomhederne er i 
dag et langt bredere begreb.

Heldigvis er der i de senere år skabt bred 
forståelse herfor. Mange har fået etableret 
bestyrelser med erhvervsledere, der base-
ret på egne erfaringer, gode som dårlige, 
kan bringe viden, inspiration, effektivitet og 
moderne risikostyring ind i de enkelte virk-
somheder. Brøndby IF er en børsnoteret 
virksomhed med ca. 22.000 navnenotere-
de aktionærer, men virksomhedens reelle 
ejerskab og kontrol var med en forskel i ak-
tieklasser placeret hos amatørklubben via 
en fond, der kontrollerede stemmemajo-
riteten på selskabets generalforsamlinger. 
Trods fondens beskedne ejerandel på ca. 7 
% kunne forandringer således kun ske, hvis 
fonden var enig heri. I en sådan situation 
er det vigtigt, at alle involverede husker, at 
magt og indflydelse over en virksomhed er 
noget, der er til låns og skal udøves for virk-
somheden og for alle interessenter, ikke 
blot for en snæver kreds. I en børsnoteret 
virksomhed handler det om ‹andre folks 
penge›, og derfor er det endnu vigtigere, at 
driften af virksomheden lever op til ‹best 
practice›, og at alle forstår det ansvar, 
der ligger heri. Nogle steder mislyk-
kes det, andre steder lykkes det – 
og som her først i sidste sekund.

Governance er sund fornuft tilsat stadig 
større viden og kvalifikationer. En løbende 
vurdering af den rigtige governance-struk-
tur, en løbende dialog og vurdering af, om 
de involverede personer stadig er de bedst 
kvalificerede, og ikke stiltiende accepterer 
eller blot giver op samt forståelse for det 
samfundsmæssige ansvar, der er forbun-
det med virksomhedsdrift i Danmark, er 
vigtigt at holde sig for øje i enhver ledelse 
og virksomhed – stor som lille – og uanset 
ejerskab.

Generationsskifter

Rigtigt mange danske virksomheder er 
etableret i 1960›erne af unge, driftige og 
nysgerrige personer. Disse virksomheder 
står i disse år over for generationsskifter, 
som er afgørende for virksomhedernes 
videre skæbner. At få tilrettelagt et 
generationsskifte i tide, særligt i en 
ustabil verden, er noget, alle har 
kendt til vigtigheden af, men 
som finanskrisen har gjort 
så åbenbar. Det er svært 
at følge med, 
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Magt og indflydelse over en 
virksomhed er noget, der er 
til låns og skal udøves for
virksomheden og for alle 
interessenter, ikke blot for 
en snæver kreds.
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det er svært at finde den rigtige 
direktør, det er svært at finde den rigtige 
ejer. Det tager tid, og der skal være plads 
til fejltagelser og  til at starte forfra – både 
tidsmæssigt og økonomisk. Kombinatio-
nen af ‹magt› enten gennem ejerskab eller 
koncentreret om nogle få eller én enkelt 
person og manglende villighed til at give 
magten eller ejerskabet fra sig, kan være 
en farlig cocktail.

I sådanne situationer er det vigtigt, at alle, 
der har indflydelse på virksomheden, bli-
ver ved med at presse på for at finde gode 
løsninger, før det er for sent, det være sig 
bestyrelse, direktion, ejere, rådgivere, ban-
ker og som i Brøndby IF›s tilfælde fansene. 
I Brøndby IF var der gennem en længere 
periode søgt gennemført et generations-
skifte, men ejerstrukturen gjorde det stort 
set umuligt. Da bestyrelsen kunne se, at 
det var

 
virksomhedens liv, 
der stod på spil, gik de ikke 
deres vej, men handlede – i sidste sekund.

Investeringer

Timingen af investeringer har altid, men 
ikke mindst nu, været vigtig – ikke kun i fod-
bold. Med de konjunkturudsving, som vi le-
ver under i dag, kan rigtige investeringer på 
beslutningstidspunktet ende med at være 
en trussel mod virksomheden på gennem-
førelsestidspunktet. En virksomhed, der er 
‹letfodet› og dermed altid kan tilpasse sig 
til den virkelighed, som den til enhver tid 
befinder sig i, har en stor konkurrencemæs-
sig fordel. Desværre er det ikke nemt både 
at etablere og opretholde en sådan lethed, 
hvorfor kapitalstrukturen i hver enkelt virk-
somhed er helt afgørende for 
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virksomhedens økonomiske robust-
hed og dermed de investeringer, der kan 
foretages. I fodboldens verden vil udvikling 
af egne spillere i modsætning til dyre ind-
køb til enhver tid give den bedste konkur-
rencesituation.

I Brøndby IF var situationen, at ikke alene 
havde klubben investeret i dyre spillere 
uden at opnå en tilsvarende sportslig suc-
ces og et dertil hørende indtægtsgrundlag, 
men virksomheden havde også investeret 
i et meget stort og dyrt stadion. Den var 
således fanget, som mange før og efter den, 

i kombinationen af store investeringer, ba-
seret på samfundets meget positive livssyn 
op mod 2008 og dernæst et brat fald i både 
resultater og indtægter.

Risikostyring er blevet et anvendt begreb i 
al ledelse. Risikostyring er systematiseret 
sund fornuft inden for et specifikt område. 
Risikostyring kan ikke drive en virksomhed 
og kan heller ikke hindre store negative 
udsving, men det kan sætte nogle rammer, 
der hindrer virksomheder i at blive ramt 
unødvendigt.

En ny virkelighed

Fra internettets omsiggriben, over it-bob-
len, 9/11 og frem til finanskrisens eksplosi-
on ved Lehman Brothers› kollaps i septem-
ber 2008 er en ny virkelighed blevet bygget 
op: Vi er alle deltagere i en global verden, og 
ingen kan holde sig uden for globale forhold 
eller strømninger. Ændringer rammer lige 
så hurtigt og hårdt i Brøndby som i New 
York eller Beijing.

Alt det, der kunne lade sig gøre op gennem 
2000-tallet, forsvandt: pengerigelighed 
blandt virksomheder og private, optagelse 
af kredit og forestillingen om evigt voksen-
de vækst. Sponsorer forsvandt, CSR var in, 
og fokus på omkostningsreduktioner, ned-
bringelse af kreditter og generel mangel på 
risikovillighed var pludselig øverst på alles 
agenda. Brøndby IF blev hårdt ramt, sær-
ligt på grund af governance-strukturen, der 
hindrede effektiv og hurtig handling.
Der tales meget om ‹New Standards› og 
‹New Normal›. Realiteten er blot, at vi alle 
– også Brøndby IF – skal vænne os til, at alt 
ændrer sig hurtigere og mere abrupt end 
før, men problemerne er stadig de samme.

Foto: Brøndby IF
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Kapitalmangel

Mange erkendte alt for sent, at risikovil-
ligheden i de gængse finansieringskilder 
var forsvundet, og at andre finansierings-
muligheder ikke eksisterede længere. For 
Brøndby IF betød det, at en udvidelse af 
kreditrammer, merbelåning af stadion mv. 
var udelukket. De eneste aktiver, som un-
der normale omstændigheder ville være 
penge værd, var stadion og spillerne. Sta-
dion var allerede belånt, og spillerne kunne 
ikke undværes og var svære at belåne med 
de udviste resultater.

Andre har stået der, hvor banken siger:  
»Ejerne må løse situationen. Hvis ejerne 
træder til, er vi som bank indstillet på at 
se nærmere på hjælp i en overgangsperi-
ode. Men det bliver på vores betingelser«. 
Gearing af virksomhedens balance (dvs. 
belåning) er naturligt i enhver virksomhed 
i vækst. Men den gearing, der hidtil har 
været mulig, eksisterer med meget få und-
tagelser ikke længere. Derfor kræver virk-
somhedsdrift langt mere ansvarlig kapital, 
der kan holde hånden under periodisk ne-
gative driftsudsving.

Brøndby IF havde opbrugt sin goodwill over 
for sine långivere i efteråret 2012, som hav-
de påpeget virksomhedens problemstilling 
over en lang periode. Der var kun én løs-
ning: at få styrket selskabets egenkapital på 
det værst tænkelige tidspunkt i selskabets 

historie, hvor klubben stod over for en trus-
sel om nedrykning, oprør blandt fans, ingen 
likviditet og en Feriepengesag. Når det lyk-
kedes, skyldes det en blanding af dygtig og 
realistisk planlægning, vilje til at vinde og 
et unikt brand.

Historien om Brøndby IF er i mod-
sætning til langt de fleste andre 
virksomheders problemer ud-
spillet i offentligheden som 
børsnoteret virksomhed med 
fans og en presse velvillig til 
at orkestrere den. Derfor 
er historien allemands-
eje og en, vi alle kan 
lære af.
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Du tror helt sikkert, at du har godt og grundigt styr 
på fodboldloven, men hos Kontra vil vi vædde på, at 
du ikke kan bestå den fodboldprøve, som de idræts-
studerende på Københavns Universitet bliver udsat 

for. Prøv testen af, som er lavet af underviser og 
cheftræner i Lyngby Boldklub, Jack Majgaard.

Tekst: Jack Majgaard

DEN 

STORE
FODBOLDEKSAMEN
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Den studerende skal individuelt skriftligt 
afgøre og begrunde 10 spørgsmål vedr. 

fodboldspillets love. Otte spørgsmål skal 
være korrekt besvaret for at bestå.

Svarene findes på sidste 
side i denne artikel 
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for. Prøv testen af, som er lavet af underviser og 
cheftræner i Lyngby Boldklub, Jack Majgaard.

Tekst: Jack Majgaard
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Wayne Rooney sparker straffespark. Tho-
mas Sørensen hopper til den ene side, 
mens bolden rammer målstolpen i den an-
den side. Heldigvis for Rooney ryger bolden 
tilbage til ham, og han scorer let på ripo-
sten. Hvad dømmer dommeren?

Der er målspark til Brønshøj. Målmanden 
sparker bolden ud til siden, men på grund 
af det høje græs, når bolden ikke helt ud 
af straffesparksfeltet. En angriber løber 
lynhurtigt ind og kanonerer bolden op i 
målhjørnet. Hvad dømmer dommeren? 

I overtiden af en kamp mellem FCN og Brønd-
by, hvor FCN fører 1-0, hopper et kikset lang-
skud fra Brøndbys Christian Nørgaard lang-
somt ind til FCN’s målmand Martin Hansen. 
Martin Hansen får kontrol over bolden ved at 
lade den ramme hænderne, men undlader 
at gribe bolden for derved at kunne trække 
noget tid. Derefter står Jesper Hansen og 
lader sekunderne løbe af klokken. Brøndby-
angriberen Kenneth Zohore løber herefter 
ind til Martin Hansen, der samler bolden op i 
hænderne og kaster bolden ud til FCN-backen 
Henrik Kildentoft, der dog kikser tæmningen 
og bolden ryger ud over sidelinjen. Hvad 
dømmer dommeren?

4

5 6
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Næstved har fået tildelt et direkte frispark 
lige uden for eget straffesparksfelt. For-
svarsspilleren, der tager det, spiller bolden 
tilbage til målmanden. Han er imidlertid 
uopmærksom, og bolden går direkte i mål. 
Hvad dømmer dommeren?

Nicolai Jørgensen fra FCK står langt 
inde på modstanderens banehalvdel 
og kun med Brøndbys målmand mel-
lem sig og mållinjen. FCK’s målmand 
Wiland sparker målspark, og en spiller 
fra hvert hold går op i en hovedstøds-
duel. Imidlertid når ingen af dem op til 
bolden, hvorefter den fortsætter op til 
Jørgensen, som sparker den direkte i 
mål. Hvad dømmer dommeren? 

I en hektisk kamp om at undgå nedryk-
ning tackler en Lyngbyspiller hensyns-
løst sin modspiller fra SønderjyskE, 
hvorefter en anden Lyngbyspiller op-
snapper bolden og vil starte et lovende 
angreb. Hvad dømmer dommeren? 

1
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Søren og Troels, to spillere fra hver sit hold har 
flere gange under kampen haft heftig fysisk kon-
takt i spillet om bolden. Dommeren har på ét 
tidspunkt sagt ”slap af I to!”, men ikke givet gult 
kort. Da spillet er i gang i den ene side af banen, 
slår Søren ud efter Troels, dog uden at ramme. 
Dommeren bliver straks tilkaldt af linjedomme-
ren og får hændelsen beskrevet. Dommeren 
kalder begge spillere til sig, hvor Søren hævder, 
at Troels havde sagt ”bøssekarl” til ham. Hvad 
dømmer dommeren?

Efter en hovedstødsduel ved et hjørne-
spark til Brøndby havner Julie Rydahl 
fra Brøndby en meter bag mållinjen 
inde i målet bag Fortuna Hjørring mål-
mand Heidi Johansen. Bolden havner 
efter hovedstødsduellen hos Brøndbys 
Kristina Kragh, der sparker bolden mel-
lem på benene på Heidi Johansen og 
rammer Julie Rydahl, der stadig ligger 
stille helt inde i målet. Hvad dømmer 
dommeren?

Hvidovre har hjørnespark og har de-
res høje forsvarsspiller med fremme. 
B93 header bolden væk, og Hvidovres 
midterforsvarer bliver lettere skadet, 
da han falder efter hovedstødsduel-
len. Derfor sætter B93 straks en kontra 
i gang. Hvad gør dommeren? 
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1: Hjørnespark.
2: Mål – ikke offside på målspark.
3: Direkte frispark til SønderjyskE samt advarsel til lyngbyspilleren
4: Indirekte frispark til Thomas Sørensens hold. Gentagelsesspil.
5: (nyt) målspark. Bolden ikke sat i spil.
6: Indirekte frispark til Brøndby for gentagelsesspil (taktisk berøring). 
7: Søren udvises, og der er direkte frispark til Troels’s hold, hvor forseelsen blev begået.
8: Mål. Rydahl forholder sig i ro og generer ikke.
9: Lade spillet fortsætte. Hvidovrespillere er kun lettere skadet.
10: Indirekte frispark til angriberen for farligt spil.

Bolden spilles fra fløjen ind i straf-
fesparksfeltet, hvor en forsvars-
spiller kaster sig frem i en halv 
meters højde og vil heade bolden 
væk. En angriber går ligeledes ef-
ter bolden, og forsvarsspillerens 
hoved og angriberens fod støder 
sammen. Hvad dømmes?

10
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Historien om Fiorentinas tur i mørket og vej 
tilbage til fodboldens største scene er en 
medrivende fortælling om de to skomilliar-
dærer, der står bag Fiorentina, og klubbens 
fanatiske fans, som i de værste tider spyt-
tede efter præsidenten, men i dag bakker 
op om det genopståede Viola
Tekst: Steffen de Vries

FIORENTINAS 
RENÆSSANCE
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Steffen de Vries har fulgt italiensk fod-
bold tæt i de seneste mange år og har 
rejst i Italien og set fodbold på de fle-
ste stadioner i Toscana og Norditalien. 
Siden 2010 har han været tilknyttet 
BetXpert.com som italiensk ekspert – 
først som freelancer, da han boede i 
Firenze, dernæst som fast Serie A-eks-
pert. Til daglig er han journalistprakti-
kant på Dagbladet Børsen. 

FIORENTINAS 
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 I 
vanlig ekstravagant stil landede han i   
 sensommeren 2012 med sin helikop-
 ter tæt ved Fiorentinas sommerlejr i 
 Moena, omgivet af den postkortskøn-

ne bjergkæde Dolomitterne. Som rytteren 
på den hvide hest. Som en frelser. En un-
derstregning af, at han endelig var trådt ud 
af skyggerollen. 

Navnet er Andrea Della Valle. Præcis ti år 
tidligere – i august 2002 - reddede han sam-
men med sin bror, Diego, Fiorentina fra helt 
at forsvinde fra fodboldkortet. Brødrene, 
der er blevet milliardærer på at sælge sko 
og læder i familievirksomheden Tod›s, køb-
te klubben efter den skandaleramte medie-
mogul Vittorio Cecchi Gori havde kørt den 
i sænk. Klubben rykkede ydmygende ud af 
Serie A og blev smidt helt ned i den fjer-
debedste række og fik frataget sit navn og 
historie, efter der blev afsløret omfattende 
rod i økonomien.

Denne sommerdag i Moena kunne de sten-
rige brødre igen lege redningsmænd. Og 
der var brug for deres engagement. Den 
stolte Firenze-baserede klub var fanget i et 
post-Champions League-traume. Siden det 
kontroversielle exit i ottendedelsfinalen 
mod tyske Bayern München i februar 2010 
havde klubben været fuldstændigt lammet. 
Få måneder tidligere forlod lillebror Andrea 
Della Valle præsidentposten og placerede 
vicepræsident Mario Cognigni i sit fravær. 
Storebror Diego Della Valle, der ifølge det 
amerikanske rigmandsmagasin Forbes har 
en formue på over 8 mia. kr., bruger 95 pct. 
af sin tid på Tod›s og har derfor overladt 
den daglige styring af klubben til sin fod-
boldglade bror. I et åbent brev til fansene 
forklarede Andrea Della Valle, at stem-

ningen siden 2002 var ændret og han var 
skuffet over, at troen og tålmodigheden på 
projektet syntes forsvundet. Måske var det 
et direkte angreb på den gruppe af fans, 
der havde kritiseret, at klubben ikke gen-
investerede nok af de millioner, den havde 
fået ind på salget af bærende spillere som 
midtbaneterrieren Felipe Melo og balan-
cespilleren Zdravko Kuzmanovic. Eller må-
ske var det for at lægge pres på bystyret, der 
efter lange forhandlinger endnu ikke havde 
godkendt planerne om et nyt stadion. Ifølge 
Della Valle en nødvendighed, hvis klubben 
endelig skulle knække de traditionelle stor-
klubber efter to fjerdepladser i træk, og lave 
en økonomisk sund forretning, hvor ejerfa-
milien ikke skal skyde millioner af euro ind 
hvert år for at lukke hullet. 

I slutningen af 2009 og begyndelsen af 2010 
blev Fiorentinas lynhurtige pasningsspil, 
den taktisk kløgtige træner Cesare Prande-
lli og en krølhåret knægt fra Montenegro 
fulgt af alles øjne i Europa. Efter det ind-
ledende nederlag i gruppespillet i Lyon, 
satte de violet-klædte turboen på, vandt 
fem kampe i træk – inklusive en impone-
rende 2-1-sejr over Liverpool på Anfield – og 
sluttede som suveræn etter i puljen. Men 
eventyret fik en bitter – ja, nærmest uret-
færdig - afslutning. Få minutter fra et mere 
end godkendt 1-1-resultat på Allianz Arena 
i München med ti mand på banen, dukkede 
Miroslav Klose pludselig op og headede den 
forbi Sebastien Frey - i en klokkeklar offside-
position. Men linjevogterens fløjte forblev 
tavs, og så var en 3-2-sejr i returkampen lige 
akkurat ikke nok for Fiorentina.
Skuffelsen var massiv. Og der var næppe 
rigtigt nogen i eller omkring klubben, der 
forstod, at de var røget ud. Man måtte dog 
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sande, at promoveringen i verdens største 
klubturnering kostede dyrt i den hjemlige 
liga, hvor holdet endte på en lidet flatte-
rende 11. plads i 2009/10-sæsonen - den 
dårligste placering siden comeback-sæso-
nen i 2004/05. Og langt fra det glamourøse 
Europa, som klubben kun lige nåede at få et 
glimt af, før projektørerne var slukket igen. 
Prandelli, den længst siddende træner i Fi-
renze nogensinde, og manden, der havde 
været stærkt medvirkende til at definere 
holdet, forlod klubben til fordel for det ita-
lienske landshold efter sæsonen. Han for-
klarede to år senere i den italienske udgave 
af det amerikanske månedsmagasin GQ, at 
projektet allerede var ved at smuldre før det 
skæbnesvangre CL-exit. 

»Vi havde et hold, et projekt og alle de ting, 
der gør forskellen. I januar (2010, red.) ef-
ter fire og et halvt ekstraordinære år, var vi 
stadig med i kampen om Champions Lea-
gue og Coppa Italia, og vi gjorde det også 
udmærket i Serie A«, sagde han og gav et ek-
sempel på, at ham og Della Valle-brødrene 
var uenige om strategien:

»Jeg spurgte efter to forstærkninger – ikke 
verdensklasse, men to udmærkede, pålide-
lige italienske spillere. I stedet købte de fem 
udenlandske spillere, som jeg ikke havde 
efterspurgt«.

Serbiske Sinisa Mihajlovic blev hevet ind 
som ny mand på en nærmest umulig opga-
ve. Da han var aktiv, blev han kendt som en 
særdeles temperamentsfuld, kompromis-
løs frisparksspecialist. Som træner kendt 
for manden, der havde fjernet sicilianske 
Catanias nedrykningstrussel og forvandlet 
dem til et offensivt og seværdigt mand-

skab på en imponerende midterplacering. 
Det lignede et godt match, men Mihajlovic 
havde ringe betingelser. 

Selvom den unge angrebsstjerne Stevan Jo-
vetic blev alvorligt knæskadet, og rumæn-
ske Adrian Mutu var ramt ind i endnu en 
dopingkarantæne, var Fiorentina forbløf-
fende defensive på transfermarkedet og 
den tidligere så roste transferguru, sports-
direktør Pantaleo Corvino fik kritik fra fan-
sene. Men de fleste florentineres vrede blev 
rettet mod Della Valle-brødrene, som man 
beskyldte for at have for lave ambitioner. 

På banen blev det snart klart, at ét af Euro-
pas mest lovende mandskaber, der var 
snublende tæt på en kvartfinale i det fine-
ste selskab, nu var reduceret til et yderst 
middelmådigt Serie A-hold. Det var ellers 
de samme spillere, som havde været på 
banen den kolde februaraften på Stadio 
Artemio Franchi, hvor de i perioder flåede 
tyskernes defensiv fra hinanden. Men spil-
lerne var ikke de samme længere. De var 
knækket. Nu vandrede de rundt på græs-
tæppet som zombier. Det var som om, at 
spillerne havde fået så dybe, psykiske sår, 
at de ikke kunne hele. 

Mihajlovic sluttede sin første sæson på en 9. 
plads (2010/11). En forbedring af Prandellis 
11. plads og faktisk ganske godkendt under 
de omstændigheder. Efter en ringe start 
lykkedes det for serberen at få stabiliseret 
holdet. Men i den efterfølgende sæson kom 
fansenes vrede for alvor op til overfladen. 
Det gik for det meste ud over ”Miha”, som 
blev genstand for ubehagelige smædesan-
ge fra Curva Fiesole (den nordlige kurve på 
Artemio Franchi, hvor de mest entusiasti-
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ske fans er placeret, red.) – som dog senere 
undskyldte for dem, der handlede om hans 
nationalitet. Men utilfredsheden bundede 
primært i ejernes manglende engagement. 
Fansene havde været vidne til endnu et jam-
merligt transfermarked, hvor en broget flok 
af fejlcastede spillere kom ind – på nær Ma-
tija Nastasic, som senere blev afskibet for 
en kæmpesum til Manchester City –, mens 
den tidligere topscorer Alberto Gilardino og 
den vragede førstemålmand Frey blev solgt 
til højestbydende. 

I november 2011 trykkede præsident Cog-
nigni på knappen og fyrede Mihajlovic. 
Efterfølgeren Delio Rossi fik en fornem 
modtagelse; først af 5.000 fremmødte på 
træningsanlægget og efterfølgende af et 
næsten fyldt Artemio Franchi hjemme mod 
AC Milan. Vel og mærke i en sæson, hvor 
Fiorentina havde haft ualmindeligt svært 
ved at trække folk på stadion. Der blev talt 
om, at Rossi kunne få entusiasmen tilbage 
til byen. Men trods opbakningen var han 
ikke i stand til at overføre det til banen og 
inden jul havde han blot vundet én ud af 
seks kampe. 

I foråret 2012 blev fortællingen om Fiorenti-
nas deroute kun værre. En serie af uskønne 
hændelser ramte klubben. Efter et hjem-
mebanenederlag mod bundholdet Lecce 
blev Cognigni og vicepræsident Paolo Pa-
nerai spyttet på. Andrea Della Valle havde 
allerede forladt de udendørs VIP-pladser i 
pausen og trukket i sikkerhed. Stemningen 
under hele kampen havde været grim. Della 
Valle skulle bruge flere penge og spillerne 
skulle kæmpe mere, mente fansene. Efter 
kampen eksploderede det og en hård kerne 
på 600 fans forsøgte at kæmpe sig adgang 
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skulle kæmpe mere, mente fansene. Efter 
kampen eksploderede det og en hård kerne 
på 600 fans forsøgte at kæmpe sig adgang 
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til omklædningsrummet, men blev tilbage-
holdt af politiet. 

Spillerne talte offentligt om frygten ved at 
spille hjemme foran de krævende fans. Se-
nere tabte Fiorentina hele 5-0 på samme 
bane til Juventus - i en kamp, hvor fansenes 
yndlingshadeobjekt, Alessio Cerci, blev ud-
vist efter bare 20 minutter. Det hele kul-
minerede i en regnvejrskamp i tredjesidste 
spillerunde, da provokatøren Adem Ljajic 
blev skiftet ud efter en halv times spil og 
kvitterede med at klappe hånligt af træner 
Rossi, som gik direkte til angreb og sendte 
en serie af knytnæveslag i retning af den ser-
biske fløjangriber. Det kostede Rossi jobbet 
og satte punktum for en kaotisk sæson, der 
så klubben helt nede på 13. pladsen – langt 
fra ambitionen om europæisk fodbold. Så 
langt, at Fiorentina i 37. spillerunde var i 
reel nedrykningsfare. 

Renæssance betyder genfødsel

I begyndelsen af 1400-tallet udsprang re-
næssancen fra Firenze og trak hele Italien 
og senere Europa ud af den mørke middel-
alder.

Fiorentina oplevede deres egen genfødsel 
den sommerdag i 2012 i Dolomitterne, da 
Andrea Della Valle landede i sin helikopter. 
Andrea Della Valle indrømmede, at han 
havde begået fejl, og lovede samtidig en 
lys fremtid:

»Byen og fansene fortjener et hold af høje-
ste kvalitet, og vi arbejder på at opbygge et 
hold lige så godt, som det for få år siden. Vi 
har fået nok af de anonyme resultater i de 
sidste par sæsoner«, sagde han. 

Forandringerne var allerede startet få må-
neder tidligere efter det forsmædelige ne-
derlag til ærkerivalerne Juventus. Det måtte 
få konsekvenser. Klubben offentliggjorde i 
kølvandet på kampen, at sportsdirektør 
Corvinos kontrakt ikke ville blive forlæn-
get, men reelt var der tale om en fyring. 
Den tidligere så respekterede sportsdirek-
tør, der har hentet folk som Jovetic, Juan 
Vargas og Melo til klubben, betalte prisen 
for to katastrofale sommermercatoer. I 
stedet snuppede Andrea Della Valle Roma-
manden Daniele Pradè og forfremmede 
talentspejderen Eduardo Macia til teknisk 
direktør. Og til at styre tropperne fra side-
linjen lykkedes det at overtale Italiens mest 
lovende trænertalent i ”den lille flyver” Vin-
cenzo Montella, der havde haft en højtfly-
vende sæson med Catania. Sammen skulle 
de stå i spidsen for Fiorentinas renæssance. 

Makkerparret Pradè & Macia spildte ikke 
tiden med at genopbygge La Viola. En 
lang liste af markante profiler de senere 
år i Riccardo Montolivo, Valon Behrami, 
Alessandro Gamberini og Cerci røg ud 
og pludselig var det kun superstjernen in 
spe Jovetic, der var tilbage fra dén aften i 
Firenze. Og så tog Pradè ellers på indkøbs-
togt. Han tog midtbanemanden Borja Va-
lero med hjem fra Villarreals brandudsalg, 
købte den colombianske hurtigløber Juan 
Cuadrado fri af Udinese, og skrev kontrakt 
med Romas dybtliggende playmaker Da-
vid Pizarro og Liverpools kreative Alberto 
Aquilani. En ny målmand i talentet Emiliano 
Viviano blev hentet, mens forsvaret også fik 
en overhaling. 
Men det var ikke med nogen blankocheck 
fra de rige ejere i hånden. Langt de fleste af 
de 19 nyindkøb blev købt billigt, på fri trans-
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fer eller hentet på lån med meget fordelag-
tige købsoptioner indbygget. Det betød at 
Fiorentina faktisk kom ud med et plus på 
transferbalancen på omkring 50 mio. kr. i 
sommeren 2012 – efter en historisk stor ud-
skiftning. Det var helt i tråd med Della Valles 
strategi. Brødrene har slukket brande for 
over 1 mia. kr. i deres 11 år i klubben, men 
de ønsker ikke at blive ved med at kaste 
millioner i Fiorentina hvert eneste år. Om 
de enorme summer, der dog ikke er i nær-
heden af hvad Massimo Moratti har smidt 
i Inter og Silvio Berlusconi i AC Milan, har 
Diego Della Valle tidligere sagt til Financial 
Times:

»Vi tjener penge i Tod›s. I Fiorentina taber vi 
penge. Det er vores søndagshobby«.
Men i det seneste regnskab lavede Fioren-
tina faktisk et overskud på knap 10 mio. kr. 
Det er et opsigtsvækkende resultat i itali-
ensk fodbold, hvor Udinese og Napoli er de 
eneste, der har formået at få en god forret-
ning ud af deres fodboldklubber. 

Alle talte om en ny æra for Fiorentina. An-
drea Della Valle gjorde det. Montella gjorde 
det. Og flere nye signinger som Aquilani 
gjorde. På lægterne tog det længere tid at 
overbevise om, at projektet var genopstået 
– eller tilbage i en ny version. En gruppe 
mødte op i Moena med t-shirts påtrykt 
et billede af Diego Della Valle, CEO i mil-
liardkoncernen Tod›s, med en rød klovne-
næse og teksten: »Vi venter på projektet.« 
”Projektet” var Della Valle-brødrenes egen 
opfindelse. Fiorentina skulle lege med de 
store, først i Italien og senere i Europa, og 
holdet skulle spille underholdende fod-
bold. Men samtidig være en god forret-
ning. Det var altså planen, at klubben ikke 

var afhængig af brødrenes dybe lommer. 
Det betød bl.a. indførelsen af et lønloft, og 
spillere blev konsekvent solgt, hvis man fik 
et godt tilbud. Tanker, der kom forud for 
FIFA Financial Fairplay. 

Op til 2012/13-sæsonen solgte Fiorentina 
historisk lave 12.636 sæsonbilletter – over 
9.000 færre end sæsonen i Serie B. Entu-
siasmen vendte dog hurtigt tilbage. I den 
første hjemmekamp vandt holdet 2-1 
hjemme over Udinese efter at have været 
bagud. Begge mål af én af sommerens mest 
omtalte navne på rygtebørsen, Jovetic. Det 
andet faldt i overtiden. På tribunen stod en 
storsvedende Andrea Della Valle og hoppe-
de og dansede, mens han holdt byens borg-
mester Matteo Renzi fast med den ene arm 
og taktfast hævede en knyttet næve med 
den anden, som fulgte han en tung bas på  
én af byens diskoteker.

På banen fik Montella på rekordtid kata-
pulteret et næsten spritnyt Fiorentina-hold 
tilbage i toppen. Fra første runde spillede 
Fiorentina som en samlet enhed i en perfekt 
kombination af et solidt forsvar og en farlig 
offensiv. Montella var – modsat Mihajlovic 
og Rossi – konsekvent med 3-5-2-formatio-
nen, som blev en øjeblikkelig succes og gjor-
de Fiorentina til ét af ligaens mest scorende 
og seværdige mandskaber. En stærk kon-
trast til katastrofesæsonen under Mihajlo-
vic/Rossi, hvor man scorede færre mål, end 
man spillede kampe. Selvom Fiorentina ef-
ter et eventyrligt forår gik en smule i stå, 
sluttede holdet på en imponerende 4. plads 
i maj måned – blot to point fra en billet til CL.

2013-mercatoen bragte klubben endnu 
tættere på det mål og sendte et skarpt sig-
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nal om, at vi skal regne med Fiorentina helt 
i toppen af Serie A – både i indeværende 
sæson og i fremtiden. Oven på endnu et 
eminent transfermarked af duoen Pradè 
og Macia stod Fiorentina med et stærkere 
materiale end klubber som Inter, Lazio og 
AC Milan og lignede en rigtig stærk kandidat 
til 3. pladsen efter Juventus og Napoli.

Sommerscoopet Mario Gomez› stats-
mandsmodtagelse på Artemio Franchi la-
der heller ingen tvivl om, at fansenes begej-
string for de violet-klædte er blevet vækket. 
Over 23.000 brølende fans – flere end der 
overværede sidste sæsons hjemmekamp 
mod Lazio – tog imod den træfsikre tysker, 
da han fremstammede sine første ord på 
italiensk. Den nærmest sensationelle sig-
ning af Gomez har formentlig også givet et 
rygstød til salget af sæsonkort. Fiorentina 
har i år reserveret 23.832 sæder til sæson-
kortholdere, hvilket er mere end klubber 
som AC Milan og Lazio, der ellers næsten 
har dobbelt så meget plads. Det er samti-
dig i en liga, hvor tilskuertallene har raslet 
ned i de senere år, men Fiorentina har som 
den eneste af topklubberne formået at øge 
antallet af solgte sæsonkort – uden at bygge 
nyt stadion. 

I september 2013 var der udsolgt på Arte-
mio Franchi. I Firenze bliver stadion kun 
fyldt, når ærkerivalen Juventus gæster. 
Fiorentina har næret et stort had til den 
zebrastribede storebror i mange år. Det 
tog fart i 1982, da Juventus ‹stjal› mester-
skabet foran La Viola, og det gav anledning 

til vilde optøjer i Firenze otte år senere, 
da Roberto Baggio skiftede fra Fiorentina 
til Juventus. Og siden 1998 har Fiorentina 
haft et enormt Juventus-kompleks på hjem-
mebane. De har nemlig ikke været i stand 
til at vinde i 15 år. Men på et helt utroligt 
comeback – nede 0-2 med 25 minutter igen 
til Italiens suveræne hold i disse år – brød 
Fiorentina forbandelsen med en 4-2-sejr. 
På et hattrick af Giuseppe Rossi, der har 
gjort det formidabelt i Gomez› fravær. Della 
Valle blev efterfølgende fejret som en rock-
stjerne, da han forlod stadion til hoppende 
Fiorentina-tifosi, mens de sang: »Chi non 
salta bianconeri è« (»Dem, der ikke hopper, 
er bianconeri«).

Nu vil Fiorentina og deres fans ud og vifte 
flaget med den lilla lilje i Europa. De har hørt 
Champions League-hymnen før, og de har 
stadig minderne fra den sejr på Anfield. Nu 
vil de tilbage på den største scene og have 
deres hævn for den kamp, som kostede 
klubben en dramatisk nedtur og var tæt på 
at sende klubben ned i Serie B. 
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FØLG OS PÅ FACEBOOK

IKKE DE SÆDVANLIGE KEDELIGE 
»FACEBOOK-FIRMA-UPDATES« 

VI HOLDER DIG OPDATERET MED BILLEDER OG 
TEKST OM VORES INDHOLD OG BRUGER DIN FEED-

BACK AKTIVT 

PÅ DEN MÅDE INVOLVERER VI JER DERUDE, 
SÅ MAGASINET BLIVER ENDNU BEDRE

FACEBOOK.COM/KONTRAMAGAZINE



DANSK 
TOPFODBOLD 
VIL HAVE 
SÆRBEHANDLING
Transfervinduerne adskiller fodbold som branche fra 
resten af arbejdsmarkedet. De særlige forhold bør 
måske give fodbolden særstatus i en lovgivning, der til 
tider virker unødvendig. Men hvad er op og ned? Kontra 
har forsøgt at få nuancer på et juridisk emne, der bety-
der ganske meget for fodbolden.

Tekst: Kasper Ørkild og 
Jonas Sauermilch
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I september blev FC København tildelt en 
bøde på 20.000 kroner for overtrædelse af 
udlændingeloven, da man valgte at benytte 
nigerianeren Fanendo Adi i kamp uden ar-
bejdstilladelse. 
Overtrædelsen kickstartede en debat om-
kring behandlingstiden af opholds- og 
arbejdstilladelser, når fodboldklubber 

henter spillere i lande udenfor EU. Køben-
havnernes sportschef, Carsten V. Jensen, 
er ikke i tvivl om effekten af de kontrover-
sielle regler. 

»Det er et problem at vi ikke 
med det samme kan gøre 
brug af en væsentlig in-
vestering i ’produkti-
onsapparatet’,« 
fortæller han 
til Kontra 
med 

reference til, at spillerne ofte bliver handlet 
i sidste øjeblik af transfervinduet og sagsbe-
handlingen kan være langsom.

Det er unødvendigt

I de danske fodboldklubber forstår de ge-
nerelt ikke, hvorfor det skal tage op til 
fire uger at få en

arbejdstilladelse bragt i orden. Ifølge klub-
berne kan den lange behandlingstid nemlig 
have alvorlige konsekvenser både sports-
ligt og økonomisk.

»Den her sagsbehandlingstid virker til at 
være unødvendig. Den har ikke nogen reel 
betydning. Til gengæld har det betydning 
den anden vej for klubberne,« fortæller 
Claus Thomasen, direktør for Divisionsfor-
eningen. Hans tanker om emnet er fuldt ud 
på niveau med klubberne.

»Det kan være forbundet med et meget 
stort værditab, at de spillere ikke kan spille 
med det samme. Det har også noget at gøre 

Det kan være forbundet med et 
meget stort værditab, at de spille-
re ikke kan spille med det samme.

»
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med, at man har et transfervindue, der luk-
ker. Det vil sige, at man er sent i gang. Man 
rekrutterer og skriver kontrakter i sidste 
øjeblik,” siger Claus Thomsen.

»Det er det glade vanvid«

Peter Starup er lektor hos Syddansk Univer-
sitet, hvor han arbejder med udlændinge- og 
EU-ret. Han kan godt følge argumenterne, 
som fodboldklubber og Divisionsforenin-
gen stiller op, når de taler for at ændre be-
handlingstiden. 

»I en hvilken som helst anden virksomhed 
må man jo godt sætte sig ind i tingene og 
snakke med forskellige folk, inden man 
starter. Hvis man ikke engang må træne 
med i sin nye klub, så er det jo det glade 
vanvid,« fortæller Peter Starup.
Et af argumenterne fra Divisionsforenin-
gen er, at transfervinduet i for eksempel 
fodbold skiller branchen ud fra resten af 
arbejdsmarkedet. Klubberne kan kun købe 
spillere ind i transfervinduet. Det argument 
kan Peter Starup også følge. 
»Man kunne godt argumentere for, at der 
skulle laves en særlig ordning for profes-
sionelle sportsklubber. Netop på grund af 
de særlige omstændigheder der er i trans-
fervinduet,« siger han.

Prompte arbejdstilladelse 
eller dispensation

12 ud af de 12 sportsligt ansvarlige i Su-
perligaen mener, at der skal gøres noget 
ved det, som de betegner som et problem. 
Direkte adspurgt om en løsning på proble-
met er Divisionsforeningens direktør, Claus 
Thomsen, klar i mælet. 
»Løsningen er, at man får lov til at arbejde 
med det samme. Når man kan dokumen-

tere arbejdsforholdet og har juridisk bin-
dende kontrakter, som ikke kan ændre sig i 
forhold til lovens egentlige formål, så burde 
man få lov til at gå i gang med det samme,« 
siger han.
Divisionsforeningen sigter altså efter en 
løsning, hvor spillerne kan få lov til at ar-
bejde med det samme. Men der er andre 
løsningsforslag på bordet i dansk fodbold. 
FC Nordsjælland vil eksempelvis være til-
freds med en løsning, som ikke nødvendig-
vis sender spillerne i kamp med det samme. 

»En stor hjælp i vores branche ville være, 
at en spiller, der søger arbejdstilladelse, 
måtte træne under behandlingen af sagen. 
Så ville spilleren være klar til at spille kampe 
efter de fire til fem uger, det rent faktisk 
tager at få tilladelsen igennem«, siger Chri-
stian Nørkjær, som er administrationschef 
i FC Nordsjælland.
I AGF er sportslig administrator, Ole Hall, 
ikke nødvendigvis uforstående overfor reg-
lerne, men han mener alligevel, at fodbold-
spillere i praksis er nødt til at få særregler. 
Der er en sportslig risiko ved den lange be-
handlingstid. 
»Det er jo egentlig de samme regler, som 
når en murer kommer til Danmark for at 
arbejde. Han må heller ikke være på sin ar-
bejdsplads, før han har arbejdstilladelse. 
Det er bare noget andet, når der er tale om 
en fodboldspiller. Det er jo vigtigt, at han 
kan holde sine færdigheder og sin kondi-
tion ved lige,« siger han. 
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Politiker afviser særbehandling

Divisionsforeningen har været i dialog med 
Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. 
Der er allerede blevet rettet op på det, som 
er muligt på styrelsesplan. Dermed skal dis-
kussionen og dialogen op på et politisk plan 
for, at der kan rettes op på problemerne i 
sportsklubberne. 
»Vi kommer til at lave en henvendelse til 
beskæftigelsesministeriet for at se, om vi 
ikke kan få en dialog omkring det her med 
ministeren. Altså med hensyn til politiske 
muligheder, der er for at få rettet de her 
regler til,« fortæller Claus Thomsen.

Divisionsforeningen vil altså i dialog med 
beskæftigelsesminister Mette Frederiksen 

fra Socialdemokraterne. Men regerings-
partiets idrætsordfører er ikke po-

sitivt stemt for en lovændring, 
der kan ændre på be-

handlingstiden for 
sportsklub-

ber. 

»Det er sådan, at vi har et regelsæt, når der 
kommer folk ind Danmark, og de skal be-
handles ens. Så derfor skal elitesporten ikke 
have særregler. Jeg tror ikke på, at det er re-
alistisk at gøre noget anderledes i forhold til 
en sportsklub versus andre sammenhæng, 
hvor det kunne være gældende. Entydighed 
synes vi i Socialdemokratiet er en styrke 
ved en lovgivning,« forklarer idrætsordfø-
rer i Socialdemokraterne, Flemming Møller 
Mortensen, til Kontra.

En lovændring ligger altså ikke ligefor, hvis 
man spørger hos Socialdemokraterne. Men 
de danske klubber og Divisionsforeningen 
kæmper fortsat for at undgå de fire ugers 
ventetid, som FC København eksempelvis 
blev straffet for ikke at overholde, da de 
brugte Fanendo Adi i kamp.
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De sportsligt ansvarlige i Superliga-klubbernes 

holdning til sagsbehandlingstiden

11 ud af 12 
klubber mener, at 
behandlingstiden er 
et problem

9 ud af 12 klubber har 

oplevet, at behandlingstiden 

har givet konsekvenser

Alle 12 klubber mener, at 

lovgivningen på området 

bør ændres

9 ud af 12 klubber 
mener, at det er meget 
problematisk
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De store hold i Europa har så 
sandelig sparket sæsonerne i 
gang. På Euro Club Index kom-
mer ændringerne til udtryk og 
de skiftende styrkeforhold kan 
ses. Tag et kig på listen og se 
om dit favorithold har rykket 
sig siden sidst. Findes det ikke 

på listen, kan du finde den 
fulde liste på euroclubindex.
com, hvor du også kan finde 
kampodds, ligaodds med for-
udsigelser og meget mere.

EURO
CLUB
INDEX

TO
P 

25
  

 

FOTO: JON SMITH

          KONTRAMAGAZINE      TOP25 TOP25      KONTRAMAGAZINE            130



EUROPA SKANDINAVIEN
1 Barcelona (1) 1 FC København (1) [91]

2 Real Madrid (2) 2 Malmö FF (4) [155]

3 Bayern München (3) 3 FC Midtjylland (2) [157]

4 Atlético Madrid (5) 4 Rosenborg BK (3) [160]

5 Manchester United (4) 5 AIK (7) [181]

6 Manchester City (8) 6 FC Nordsjælland (NY) [189]

7 Chelsea (9) 7 Strømsgodset IF (9) [196]

8 Arsenal (6) 8 Molde FK (6) [197]

9 Borussia Dortmund (7) 9 Esbjerg (5) [203]

10 Juventus (12) 10 AAB (NY) [212]

11 Paris Saint-Germain (11)

12 Tottenham (13)

13 Bayer Leverkusen (19)

14 FC Porto (10)

15 Benfi ca (14)

16 Shakhtar Donetsk (15)

17 Everton (21)

18 Napoli (20)

19 Liverpool (22)

20 AC Milan (17)

21 Valencia CF (16)

22 Schalke 04 (23)

23 AS Roma (NY)

24 Olympiacos (NY)

25 Zenit St Petersburg (18)

Signaturforklaring:

(#) Placering i seneste nummer

(NY) Ny på top 25

[#] Placering på den samlede  
 liste
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de skiftende styrkeforhold kan 
ses. Tag et kig på listen og se 
om dit favorithold har rykket 
sig siden sidst. Findes det ikke 

på listen, kan du finde den 
fulde liste på euroclubindex.
com, hvor du også kan finde 
kampodds, ligaodds med for-
udsigelser og meget mere.
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132

TAK TIL

Vi kan ikke sige det nok. En ekstra tak 
til alle de frivillige personer, der har 

bidraget på forskellig vis. Hvert nummer 
har nye skribenter og også denne gang, 

er indholdet i høj grad skabt af jer. 
Derudover har fotografer, forfattere, 

pressefolk m.fl. været enormt 
hjælpsomme.

Dette er Kontras kærlighedsside. 
Her vil være en speciel tak til den eller de, der har bidraget med noget særligt til 
denne måneds magasin. Alle læsere har en fast plads i redaktionens hjerter, men 
oppe i hjertet er der dog en ekstra tak til én eller nogle.


