
BYENS HOLD

k v u t mål p
1. F.C. København 13 8 3 2 21 - 15 27
2. Brøndby IF 13 6 3 4 23 - 15 21
3. Esbjerg fB 13 6 3 4 29 - 25 21
4. Farum BK 13 7 0 6 18 - 17 21
5. AaB 13 6 1 6 19 - 19 19
6. OB 13 5 3 5 19 - 16 18
7. FC Midtjylland 13 4 4 5 16 - 19 16
8. Køge 13 5 1 7 22 - 27 16
9. Silkeborg IF 13 4 3 6 16 - 18 15
10. AGF 13 4 3 6 18 - 23 15
11. AB 13 3 5 5 14 - 17 14
12. Viborg FF 13 3 5 5 20 - 25 14

SAS LIGAEN 2002 | 2003

EFTERÅRETS KAMPE FOR FCK
28. juli

kl.15.00 F.C. København - Viborg 2-2

4. august

kl.17.35 Køge - F.C. København 1-3

11. august

kl.15.00 F.C. København - Farum 2-1

15. august UEFA CUP

kl.19.05 F.C. København - Lok.Tbilisi 3-1

18. august

kl.17.35 F.C. Midtjylland - F.C. København 2-2

24. august

kl.17.00 F.C. København - Brøndby 2-1

29. august UEFA CUP

kl.19.00 Lok. Tbilisi - F.C. København 1-4

1. september

kl.17.35 AaB . F.C. København 3-0

11. september 

kl.19.00 Esbjerg - F.C. København 3-0

15. september

kl.15.00 F.C. København - AB 1-0

19. September

kl. 20.15 F.C. København - Djurgården 0-0

22. september

kl.15.00 F.C. København - AGF 2-0

29. september

kl.15.00 OB - F.C. København 0-1

3. oktober

kl. 20.45 Djurgården - F.C. København 3-1

6. oktober

kl.15.00 F.C. København - Silkeborg 2-1

19. oktober

kl.16.00 F.C. København - F.C. Midtjylland 1-1

27. oktober

kl.15.00 Viborg - F.C. København 0-3

3. november

kl.17.35 F.C. København - Farum

10. november

kl.15.00 AB - F.C. København

17. november

kl.15.00 F.C. København - Køge

24. november

kl.17.35 AaB - F.C. København

1. december

kl.17.35 F.C. København - Silkeborg

PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT
Øster Allé 50, 2100 København Ø.

Tlf. 35 43 31 31 

Adm. direktør: Jørgen Glistrup

Sportsdirektør: Niels-Chr. Holmstrøm

Ansvarlig redaktør: Charles Maskelyne

Lay-out: m5design, tlf. 33 93 62 61

Fotos: Birger Vogelius

Jeg er da selvfølgelig ærgerlig over, at min

landsholdskarriere gik i stå, da jeg var i

Oviedo, men sket er sket, og jeg fortryder

ikke mit valg.

Du er højst overraskende begyndt at score

med højrebenet nu. Hvad skyldes det?

Det, tror jeg, er rent tilfældigt. Jeg er ikke

begyndt at øve intenst på afslutninger med

højre, så det må nok tilskrives tilfældet, at

jeg er begyndt at score med det ben. Det er

selvfølgelig rart for mig og er med til at give

mig endnu mere selvtillid. Målet mod

Farum, som jeg scorede med højre, var også

F.C. København 
mod Farum Boldklub

Søndag den 3. november kl. 17.35 i PARKEN
Portene åbnes kl. 16.30

ikke været bange for ikke at kunne præstere

her i klubben, for jeg har mærket, at folk har

troet på mig, og så har det jo sådan set

været op til mig selv, at leve op til de for-

ventninger og den tiltro jeg har fået.

Føler du, at tiden i Oviedo har bremset din

landsholdskarriere?

Det er svært at svare på. Min udlandskarrie-

re gik, som den gik, og jeg har fået mange

oplevelser, udover det fodboldmæssige, i de

lande, jeg har været i. Jeg ville føle, jeg havde

mistet noget, hvis jeg havde spillet i Brøndby

eller AaB i 10-12 år, uden at komme videre.

vigtigt for mig, for det gav mig et løft, både

hvad angår overfor tilskuerne, og så var det

dét mål, der for alvor satte mig i gang herinde.

Et slags vendepunkt kan man kalde det. I det

hele taget var det en pragtfuld kamp mod

Farum, hvor specielt de sidste fem minutter

står som noget ganske særligt for mig.

Hvad forventer du dig af kampen mod Farum?

Jeg kommer jo nok ikke til at score et tilsvar-

ende mål i den kamp. Jeg håber selvfølgelig,

at vi får en sejr, som kan være med til at

udbygge vores forspring i ligaen, som helst

skulle ligge på minimum seks-syv point, når

efterårssæsonen er færdig. Jeg kan mærke,

at de hold, der møder os i PARKEN, er meget

kompakte, og indtil nu har det mere været

enkeltmandspræstationer fra vores side, der

har afgjort kampene herinde. Jeg håber, vi

kan vise samme spil som mod Viborg, for her

var det virkelig holdspil, og kan vi det, sejrer

vi også på søndag.

Ledende spørgsmål – hvad er målsætningen

for holdet nu?

Det er selvfølgelig at blive mestre. Vi er ude

af UEFA Cuppen nu og kan koncentrere os

om ligaen.Vi var tæt på sidste år, og i år skal

vi have titlen i hus. Jeg er heller ikke bange

for at tage favoritværdigheden på os, for det

skal vi kunne leve med her i F.C. København.

Hvordan har du det med kælenavnet ”32”?

Det har jeg det godt med. Jeg vil faktisk helst

kaldes ”32” nu. Jeg synes, det er anderledes,

og det passer mig fint, så det skal de bare

blive ved med! 

Yndlingsband? REM

Yndlingsfilm? Godfather

Yndlingsmad? Italiensk og spansk mad er

lækkert.

Yndlingsrejsemål? Vi var på bryllupsrejse

på Mauritius, og det var et fantastisk sted,

så det må være svaret.

Hvad kunne du tænke dig efter 

fodbolden?

Svært at svare på. Måske noget indenfor

medieverdenen, som reporter omkring 

fodboldkampe eller lignende.

Yndlingshold og spiller?

Barcelona og Patrick Kluivert.

Bedste spiller du har spillet 

sammen med?

Jaap Stam i PSV. Han var suveræn.

Bedste spiller du har mødt?

Uha jeg synes, jeg er i problemer 

hele tiden…

...Nej, det kan jeg ikke svare konkret på.

Bag om Peter

Billetpriser
Voksne 100,- / Børn & Pensionister 50,-

Specielle priser på familietribunen
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Bare kald mig..
Peter Møller, fra at være foragtet af F.C. Københavns fans, er i dag en
af topscorerne i SAS ligaen. Det er ikke en vane FCK er forvent med, og
Peter Møller har fået vendt en spillemæssig negativ spiral i spansk
fodbold, til skarpretterens afgørende sidste hug, og han har fået helte
status på lægterne... Respekt 32!

H vad er din forklaring på, at det går så

godt for dig i øjeblikket?

Jeg er inde i en god periode nu. Jeg har sco-

ret en del mål på det sidste og håber selv-

følgelig, at jeg kan fortsætte med det resten

af sæsonen. Min gode form skyldes nok, at

jeg får lov at spille fra start i kampene nu,

hvor jeg det første halve år i klubben mere

var på bænken, hvilket gør det svært at

komme ind i en rytme. Det hjælper på selv-

tilliden, at du får lov at spille fra start af, og

det har gavnet mig meget her i efteråret.

Selvom det går godt nu, forventer jeg faktisk

også, at jeg kan blive endnu bedre fremover.

Du blev købt fra bænken nede i Oviedo.

Forventede du en stamplads hos F.C. Køben-

havn, da du kom tilbage?

Jeg var godt klar over, da jeg kom tilbage, at

jeg ikke var oppe på det niveau, der kræves,

så en stamplads fra start af var ikke noget,

jeg forventede. Jeg har ikke været utilfreds

med tiden på bænken her i F.C. København

og har heller ikke brokket mig over at skulle

starte ude. Jeg var glad for de minutter, jeg

fik og håbede, at jeg via disse minutter, og

det jeg viste til træning, kunne få noget

mere spilletid, og det er ved at lykkes nu.

Ærgrer du dig over, at du ikke valgte at 

forlade Oviedo noget før?

Det var noget skidt, at jeg ikke spillede noget

mere dernede. Jeg forsøgte mange gange at

komme væk, men mit prisskilt var simpelt-

hen for højt sat. De gav 24 millioner for mig

i sin tid og ville selvfølgelig gerne have

nogen af pengene tilbage. Det har ikke været

min mening bare at sidde på min flade og

hæve en god hyre og være tilfreds med det.

Det lyder måske også vanvittigt, men klub-

ben var faktisk glad for at have mig, fordi de

mente, jeg var en flink fyr, der gjorde et godt

stykke arbejde – om ikke andet så til 

træning. Da klubben så rykkede ned og oven

i købet havde en kæmpegæld, kunne de 

ikke holde på mig, og heldigvis meldte 

F.C. København sig så på banen.

Da du skiftede tilbage til dansk fodbold,

undrede mange sig over, at det ikke var til

Brøndby. Fik du tilbud fra dem på daværende

tidspunkt?

Nej, jeg modtog ikke noget tilbud fra

Brøndby, og da Østergaard var hurtig til at

ringe ned og forhøre sig og gerne ville have

mig i klubben, var jeg ikke tvivl, for jeg ville

også meget gerne tilbage til Danmark. Jeg

var heller ikke bange for at skifte til 

F.C. København, selvom jeg havde en fortid i

Brøndby. Jeg vidste, da jeg kom, at det kræ-

vede gode præstationer og en 100 % ind-

sats hver gang, og jeg har altid været typen,

der har givet alt for klubben. Jeg har heller

Bare kald mig..



Peter Møller debuterede som anfører i FCK-trøjen, og det ansvar mar-

kerede han med en stor indsats og to mål. Det er meget længe siden,

at en spiller fra F.C. København har ligget øverst på topscorerlisten,

men det gør Peter Møller nu, og så er jeg endda sikker på, at vi endnu

ikke har set hans fulde potentiale.

Zuma bliver til 2006
I den forløbne uge har vi forlænget kontrakten med en anden af vore

offensive profiler i skikkelse af Sibusiso Zuma, der nu har papir på F.C.

København frem til 30. juni 2006. Jeg er overbevist om, at afklaring-

en vil få en positiv indvirkning på Zuma’s spil i de kommende kampe.

En kvik fan har regnet lidt på SAS Liga klubbernes resultater i kalen-

deråret 2002, og det er unægtelig behagelig læsning. Det viser sig

nemlig, at F.C. København har hentet 63 point i årets kampe, hvilket

er hele 16 flere end både F.C. Midtjylland og Brøndby IF. Den slags

statistik kan ikke bruges til andet end en kortvarig glæde over, at vi

tilsyneladende har fat i den lange ende. Det danske mesterskab pla-

ceres efter 33 spillerunder fordelt på efteråret 2002 og foråret 2003,

og vi kan næppe konkludere ret meget før den 22. juni næste år.

Store oplevelser i vente i PARKEN
Jeg kan med glæde konstatere, at SAS Ligaen er tilbage på de lands-

dækkende tv-kanaler. Aftalen med DR og TV2 har kun vindere, idet

klubbernes samarbejdspartnere får mere eksponering, TV3 får mar-

kedsført sin dækning af SAS Ligaen bedre, og de to statsejede tv-

kanaler får et mere interessant produkt, der vil løfte seertallene til

sportsudsendelserne. Og så får endnu flere danskere selvfølgelig

mulighed for at opleve SAS Ligaens højdepunkter.

Apropos højdepunkter, så er billetsalget til den store tennisgalla i

PARKEN den 3. december indledt med succes på såvel www.e-billet-

ter.dk og BilletNet. Superstjernen Venus Williams møder fremstor-

mende Daniela Hantuchova i en arena med plads til 10.000 tilskuere.

Derudover spiller Danmarks bedste, Kenneth Carlsen, revanchematch

mod den tidligere verdensetter Magnus Norman. Der er lagt op til en

stor sportsoplevelse i PARKEN den 3. december, hvortil man kan sikre

sig adgang for 195 kroner.

I onsdags blev det offentliggjort, at legendariske Bruce Springsteen

og The E Street Band kommer til PARKEN den 14. juni næste år.

Koncerten bliver en del af et meget travlt forsommerprogram i

Danmarks Nationalarena, der blandt andet indeholder de forhåbent-

lig afgørende kampe om det danske mesterskab mod OB (1. juni) og

AGF (22. juni), EM-kvalifikationskamp mod Norge (7. juni), Speedway

Grand Prix (28. juni) og mon ikke der venter yderligere et par ople-

velser i de lyse måneder ?

Afslutningsvis velkommen til spillere, ledere og tilskuere fra Farum

Boldklub, der på imponerende vis er ved at bide sig fast i den bedste

ende af SAS Ligaen. I dag er jeg dog overbevist om, at vort form-

stærke mandskab vil være det hold, der bider hårdest.

Velkommen i PARKEN !

Seksten points 
forskel
Det var en magtdemonstration, F.C. København leve-
rede i Viborg sidste lørdag. På en dag, hvor samtlige
spillere præsterede en fuldt ud koncentreret indsats,
var der ikke den ringeste tvivl om udfaldet. Såvel
presse som Viborg-spillere erkendte efterfølgende,
at F.C. København var mindst en klasse bedre end
modstanderne.

F.C. København 2002 | kampdag søndag den 3. november BYENS HOLD

over, vigtigheden af at beholde

arbejdshandskerne på og at se hver

eneste kamp som en ny udfordring,

hvor modstanderne vil forsøge at

stjæle point.

Det er nok også det, vi må forvente

af Farums hold, når de for anden

gang i denne sæson gæster PARKEN.

Det er heldigvis et hold, man ikke

behøver at advare mod, for både

3-0 sejren på udebane var ikke et

mål for meget – snarere tværtimod.

Der er ikke noget så herligt som

sådan en sejr, når man har

en lang bustur foran sig

hjem. Og ikke mindst var

det også en oprejsning for

os alle sammen i forhold til

vores seneste to besøg i

Jylland.

Men sejren giver os ikke

anledning til at miste jord-

forbindelsen. I en tre-points

turnering kan et par enkelte

sejre og nederlag hurtigt

vende op og ned på stillingen. På den

anden side kan en stabil og ved-

varende pointindsamling også med-

føre, at man lægger stor afstand til

konkurrenterne. Men det får os ikke

til at gå rundt med armene i vejret. I

vores position er vi om nogen klar

deres resultater og ikke mindst

seneste præstationer giver al mulig

grund til at have respekt for dagens

modstander.

Det har været en glæde på det

seneste at konstatere, at vores træ-

ningspas på KB’s anlæg er blevet

fulgt af mange interesserede, der ved

disse lejligheder ved selvsyn kan

følge vores spillere i det daglige

arbejde. De har kunne bemærke, at

den daglige træning under Hans

Backes ledelse gennemføres med

den samme disciplin og arbejdsvillig-

hed, som har præget vores

spil på banen i de seneste

kampe. Så det er ikke tilfæl-

digt, at man om søndagen

ser frugten af træningsar-

bejdet i hverdagen.

I det hele taget stiller det

store krav til spillere, træ-

nere og ledere at være

tophold i SAS Ligaen. Alle

har naturligvis store for-

ventninger til klubbens

præstationer, og vi prøver at møde

den stigende interesse med profes-

sionel imødekommenhed. På den

anden side er det også klart, at man

i jantelovens Danmark kan forvente,

at nogen mener, at den eneste inter-

essante vinkel på F.C. København er

at se, om man kan pille ved glansen

af topholdet. Også dette er vi imid-

lertid forberedt på og er for rutine-

rede til at lade os forvirre af.

Tværtimod glæder vi os over den

positive cirkel, vi er inde i med den

store interesse, der bliver vist fra

omverdenens side, og det gode fod-

boldspil og den pointstabilitet, der

har givet os 16 point i de sidste seks

kampe.

Forhåbentlig vil også mange møde

op til kampen mod Farum. Sidst var

vi, en pragtfuld sommerdag, 20.000

i PARKEN, som fik en spændende

kamp med en dramatisk afslutning.

Lad os håbe, at kampen i dag bliver

lige så velspillet og spændende, men

lad os samtidig nære håb om, at vi

formår at afgøre kampen en lille

smule tidligere end sidst.

Velkommen til kamp i PARKEN.

Sportsdirektør
Niels-Christian Holmstrøm

Vi glæder os over den positive cirkel
Det var en pragtfuld lørdag i Viborg, især hvis man var fra
F.C. København. Vores hold leverede en flot professionel
præstation på det nyrenoverede Viborg Stadion, der sammen
med de mange tilskuere udgjorde en festlig ramme. 
Ikke alene var indsatsen præget af kvalitet og stor profes-
sionalisme, men den var også båret af en vilje. Ikke mindst
symboliseret af den til dagen nyudnævnte anfører Peter
Møller, der trods sin generende hælskade, med sin 
fightervilje, viste vejen for kammeraterne.

Scary Day - på Familietribunen!

Kampen mod Viborg var nærmest

perfekt. Kan vi spille bedre end det?

Vi skal være meget tilfredse med

kampen mod Viborg. Det var ikke

kun momentvis, vi viste klasse, men

derimod var vi meget stabile over

hele kampen. Vi holder dem stort

set fra målchancer og producerer

selv en masse, så totalt set var det

flot. Man kan altid blive bedre, men

jeg vil have lov til, sammen med

spillerne, at glæde mig over denne

sejr, som forhåbentlig var et bevis

på, at vores angrebsspil er ved at

være på plads.

Det virker, som om du altid er

meget rolig under kampen. Bliver

du aldrig vred?

Jeg bliver sjældent direkte vred på

en spiller. Som træner er det ens

opgave at komme med konstruktiv

kritik, hvis der er behov for det.

Individuelle fejl er ikke noget, jeg

hænger mig i, for disse er en del af

fodboldens væsen. Derimod er hold-

fejl noget, man kan og skal tage fat

på. Eksempelvis hvis 4-backkæden

ikke arbejder ordentlig sammen og

slipper markeringerne, så er det her,

man som træner kan påpege og jus-

tere forholdene.

Hvad bruger du pausen i en kamp

til?

Jeg tager et par taktiske ting op i

pausen. Kort og konkret snakker jeg

om to eller tre punkter angående

forsvars- og eller angrebsspillet,

understøttet af nogle konkrete epi-

soder fra første halvleg, som jeg har

observeret. Men spillerne kender

udmærket vores spilkoncept, og de

føler sig trygge ved det, så meget af

det er selvfølgelig repetition, af det

de allerede ved.

Vi har i PARKEN oplevet, at holde-

ne står meget kompakt. Hvordan

ser du på det?

Det er jo det, der er vanskeligt i fod-

bold. Alle kan forsvare sig. Det

samme gælder for os, hvis vi møder

et tophold fra Europa. Det er van-

skeligt at spille mod et hold, der står

langt tilbage på banen. Der er ikke

meget plads, så det handler om at få

tempo i spillet og ikke spille for

meget på tværs, så man giver mod-

standeren tid til at stille sig defen-

sivt. Og så gælder de selvfølgelig

om at udnytte de chancer, man til-

spiller sig i kampene.

Hvordan vurderer du kampen mod

Farum på søndag? 

Man må virkelig tage hatten af for

Farums præstationer hidtil. Både

offensivt og defensivt har de gjort det

flot i år, og det har overrasket mig, at

de har været så stabile.Vi kommer på

ingen måde til at undervurdere dem i

søndagens kamp, for de har bevist, at

de kan slå hvem som helst i ligaen.

Kigger vi på sidste møde med dem her

i PARKEN, så vi også, at vi i den kamp

havde problemer med dem og var tæt

på at miste point. De har en hel del

erfarne spillere på holdet, trods det at

de er nyoprykkere, og jeg mener, der

er en god balance, hvor især deres

hurtige omstilling fra forsvar til angreb

er noget, vi skal holde øje med.

5 skarpe til Backe5 skarpe til Backe

Cheftræner
Hans Backe

Mega

Hoppeborg

PÅ SCENEN

Trykker den af med
dans og musik

SPIL DET NYE FCK SPIL ´NEDRE C´ - VI HAR LAGT 
FODBOLDBANEN UD TIL SJOV FOR BØRNENE!

• Premiere på FCK slikpinde - vi udlodder 
50 slikpinde fra scenen

• Fribillet til Louis Tussauds Wax Museum 
uddeles ved indgangen til børnene

Kom og oplev spøgelser, monstre, spindelvæv og en masse ulækre men
ret sjove rædselsting udlånt af Louis Tussaud’s rædselskabinet.

VI GØR ALT FOR AT SKRÆMME BØRNENE - PÅ DEN GODE MÅDE !

DELTAG I LODTRÆKNINGEN OM 5 SIGNEREDE NEDRE C SPIL

SPIL DET NYE FCK SPIL ´NEDRE C´ - VI HAR LAGT 
FODBOLDBANEN UD TIL SJOV FOR BØRNENE!

AMORIN
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F.C. KØBENHAVN TRUPPEN EFTERÅR 2002 FARUM BOLDKLUBS TRUP

1 Magnus Kihlstedt 29.2.72 50 3 0 0

2 Tomas Antonelius 7.5.73 29 11 0 16

3 Urmas Rooba 8.7.78 13 9 0 6

4 Bo Svensson 4.8.79 68 11 1 34

5 Martin Albrechtsen 31.3.80 35 13 0 0

6 Christian Lønstrup 4.4.71 244 8 1 0

7 Erik Mykland 21.7.71 33 12 0 16

8 Peter Nielsen 3.6.68 87 11 1 16

9 Thomas Røll 12.3.77 63 13 3 0

10 Sibusiso Zuma 23.6.75 101 10 3 35

11 Jörgen Pettersson 24.9.75 14 9 2 6

12 Todi Jónsson 2.2.72 156 9 1 6

14 Bora Zivkovic 4.9.74 18 7 0 25

15 Peter Christiansen 30.1.75 45 0 0 0

18 Carsten Fredgaard 20.5.76 48 8 1 6

20 Benny Gall 14.3.71 0 0 0 0

21 Morten Bisgaard 25.6.74 52 10 1 6

24 Christian Traoré 18.4.82 1 0 0 0

25 Hjalte Nørregaard 8.4.81 9 2 0 0

26 Elrio van Heerden 11.7.83 0 0 0 0

27 Jesper Bech 25.5.82 0 0 0 0

28 Martin Bergvold 20.2.84 0 0 0 0

29 Peter Hansen 24.5.82 0 0 0 0

31 Rune Pedersen 9.10.79 34 10 0 0

32 Peter Møller 23.3.72 76 13 7 8

1. Henrik Zarp
2. Jacob Gregersen
3. Audrius Veikutis
4. Martin Birn
5. Anders Bjerregaard
6. Ulrich Vinzents
7. Rasmus Marvits
8. Dzevdet Sainoski 
9. Martin Johansen
10. Jeppe Tengbjerg 
11. Lars Bohinen
12. Francis Dickoh
13. Andrei Shilo
14. Thomas Andreasen
15. Poul Hübertz
16. Nichlas Hindsberg
17. Thomas Schultz
18. Niels Lodberg
19. Peter Benjaminsen
20. David Rasmussen
21. Stefan Magnusson
22. Jørgen Nielsen
23. Garry Brooks
24. Dennis Sørensen
25. Andreas Havlykke
26. Anders Alding 

Cheftræner: Christian Andersen
Holdleder: Jens Fursager

www.farum-boldklub.dk 

KAMPENS DOMMERTRIO
Dommer: Steen Knudsen

Liniedommere:

Jørgen Jepsen

Allan Gundsø Hansen

LÆS MERE  OM
BYENS HOLD

PÅ WWW.FCK.DK

CHEFTRÆNER
Hans Backe 14.02.52

ØVRIGE STAB
Assistent træner:

Carsten V. Jensen

Målmandtræner:

Per Wind

Fysiske trænere:

Anders Storskov,

Jesper L. Andersen

Holdleder:

Klaus Busk

Talentchef:

Torben Storm

Læger:

Frank Odgaard,

Jørgen Scheel

Fysioterapeuter:

Jørn Tychsen,

Christian Tychsen,

Morten Frederiksen

Massør:

Jesper Larsen

VIDSTE DU...

Det er i hvert fald sjældent, at et

hold rykker ned efter at have ligget

på en delt 2. plads, når vi er mere

end en tredjedel henne i turnering-

en! Og i nyere tid er det vel kun FC

Midtjylland, der kan fremvise en til-

svarende debut i den bedste række.

For Farums oprykkere deler faktisk 2.

pladsen med Brøndby og Esbjerg

med 21 point efter 7 sejre og 6

nederlag – og dermed er det også

det eneste enten-eller-mandskab,

som endnu ikke har spillet uafgjort.

Men det kan vi jo bl.a. takke num-

mer 32 for i vores seneste indbyrdes

opgør – så mon ikke Farum vil holde

et særligt vågent øje med Møllers

højrefod på søndag?! En sejr i

PARKEN vil halvere afstanden op til

1. pladsen, mens et nederlag vil øge

afstanden til 9 point!

Det er stadig Henrik Zarp, der vogter

nordsjællændernes mål – og ”sta-

dig” hentyder til, at en del nok havde

forventet, at den tidligere Liverpool-

reserve Jørgen Nielsen ville blive før-

stevalg, men han har hidtil måttet se

til fra bænken. Og Zarp virker meget

formstærk og har kun sluppet 4 mål

ind i de seneste 6 kampe, hvilket kun

Rune Pedersen har gjort bedre med

2 passerede bolde.

Anfører Martin Birn sad ude med

karantæne, da Farum slog FCM 1-0 i

søndags, men han vender utvivl-

somt tilbage i midterforsvaret ved

siden af Jacob Gregersen, der spille-

de stærkt i søndags, ligesom Ulrich

Vinzents på højre back-plads – en

blandt flere Farum-spillere, som

træner Christian Andersen konse-

kvent betegner som undervurderet.

Venstre back har på det seneste

været besat med unge Michael

Madsen, som dermed har fortrængt

Rasmus Marvits fra pladsen. Farum

er nok mest blevet kendt i år for sit

friske og offensive spil frem ad

banen – men man skal altså ikke

glemme, at forsvaret er ret stabilt

og kun en enkelt gang har lukket

mere end 2 mål ind i en kamp.

På midten er den helt store profil jo

topscoreren Christian Magleby… øh,

eller er det Nichlas Hindsberg?? Det

er selvfølgelig Hindsberg – kåret af

Onside til månedens spiller i sep-

tember - men ifølge et interview i

TIPS Bladet i sidste uge, så bliver

han ofte forvekslet med Magleby på

grund af deres Peter Christiansen-

look-alike-frisurer…

Hindsbergs normale makker på høj-

rekanten, David Rasmussen, sidder

ude på søndag med karantæne. Til

gengæld har Andreas Havlykke

overstået sin karantæne i søndags

og kan derfor glide ind på holdet

igen, uden at det går ud over Jeppe

Tengbjerg, der efter en skadespause

gjorde comeback mod FCM med et

forrygende saksesparksmål, der

afgjorde kampen.

U21-landsholdsspilleren Dennis

Sørensen samt Thomas Andreasen

er blandt det faste inventar på hol-

det, hvor der efterhånden kun sjæl-

dent er plads til vor gamle tvillinge-

ven Martin Johansen. Sidst men

absolut ikke mindst skal fremhæves

den 25-årige venstrekant-spiller

Thomas Schultz, som en periode har

spillet i udlandet i belgiske St.

Truiden – og som ifølge eget udsagn

på farum.dk aldrig har set bedre

kampe end da vi i efteråret 1993

tabte 0-6 hjemme til AC Milan… 

Enten eller med Farum
Da Farum senest var i PARKEN i 3. spillerunde i august, skrev vi forsigtigt i disse spalter,
at det kunne blive svært men ikke umuligt for Farum at klare sig som oprykker i den 
bedste række. Nu 10 runder senere er Farum godt i gang med at bevise, at det hverken er
svært eller umuligt!

LØVETIMEN 

ALLE HVERDAGE KL. 17-18

Hør reaktioner fra kampen 
på FCKs egen radio. Mandag på 

102,9 FM eller 104,5 Hybrid

BYENS HOLD

Kampe for FCK     , SAS-Liga Kampe 02/03 = , Mål 02/03 = , Strafpoint =

• At Rune Pedersen sæsondebute-

rede mod Farum.

• At Peter Møller scorede sine mål

nummer 24 og 25 for F.C. Køben-

havn, og at det bringer ham op

på 7. pladsen på FCK - All Time

topscorerlisten.

• At Thomas Røll i Viborg sparkede sit

femte straffespark for F.C. Køben-

havn, og at han nu er den spiller

der har sparket tredjeflest straf-

fespark.

• At Peter Møller nu deler topsco-

rerværdigheden i kampene mod

Viborg med Martin Johansen og

Todi Jónsson. De har alle scoret

fem mål.

• At Jörgen Pettersson fik sin debut

i sæsonens første opgør mod

Farum.

• At vi i Farum finder flere gamle

kendinge. Henrik Zarp, Martin

Johansen og Martin Birn har alle

en fortid i F.C. København.

af Torkil Fosdal

Hjemmebane STATISTIK
Vi ved godt, at vi er gode på hjem-

mebane! Og vores modstandere ved

det efterhånden også! Det er ikke

mange hold, der får point med hjem

fra København, og endnu sjældnere

er der nogle, der besejrer os.

En gennemgang af vores hjemmebane-

statistik viser dog, at sådan har det ikke

altid været!

F.C. København har til dags dato spillet

430 kampe, hvoraf de 212 er spillet på

hjemmebane.

De 212 kampe fordeler sig på 170 super-

ligakampe, 15 pokalkampe (inkl. 3 fina-

ler), 19 EC-kampe og 8 Toto-kampe.

111 af hjemmekampene er vundet, mens

54 er endt uafgjort, og det betyder, der i

snit er opnået 1,83 point pr. hjemme-

kamp.

De 170 superligakampe er endt med 89

sejre og 48 uafgjorte, hvilet giver et

pointgennemsnit på 1,85 point.

I pokalkampene har vi opnået hele 2,00

point pr. kamp, mens EC- og Toto-kampe-

ne har givet henholdsvis 1,68 og 1,25

point.

De 170 superligakampe fordeler sig på

elleve sæsoner og et tilbageblik viser som

sagt, at vi ikke altid har været overlegne i

PARKEN.

I guldsæsonen 1992/93 fik vi "sølle" 1,56

point pr. hjemmekamp, og i 1996/97

havde vi vores dårligste hjemmebanesæ-

son, da vi kun fik 1,44 point pr. kamp.

Guldsæsonen 2000/01 var efter en

sæson med kun et enkelt hjemmebane-

nederlag storslået, idet vi opnåede 2,19

point pr. kamp. Statistikken blev endda

forbedret i sidste sæson, hvor vi opnåede

2,24 point og endnu bedre er det i inde-

værende sæson, hvor vi efter syv kampe

har opnået 2,43 point pr. kamp.

I de første 170 superligakampe har vi

lavet 292 mål. Flest mål scorede vi i

sæsonen 1997/98, hvor måltallet kom op

på 36 mål. Bundrekorden for mindst sco-

rede mål på hjemmebane er fra 1996/97,

hvor vi kun nettede 19 gange i superliga-

en på hjemmebane.

Modstanderne har scoret 192 gange i

mod os, hvilket giver et målplus på hele

100 mål. Vi har altid haft positiv målsco-

re på hjemmebane, men det var først i

1997/98, at plusmålscoren kom op på 10

mål. Det er de sidste to forudgående

sæsoner, der har skabt den flotte plus-

målscore, idet vi har haft henholdsvis 21

og 25 mål i overskud. Måloverskuddet

skyldes primært, at vi kun lukkede elleve

mål ind i de henholdsvis 16 og 17 kampe.

I to sæsoner har vi vundet elleve kampe,

og en enkelt gang er det blevet til ti sejre.

Flest hjemmebanenederlag var der i

sæsonerne 1993/94 og 1999/00, som

begge sluttede med otte sejre, tre uaf-

gjorte og fem nederlag.

Hvis vi ser bort fra pokalfinalen mod OB

og hjemmekampen mod Dortmund, så

har vi ikke tabt i PARKEN siden 17.

august 2001, og vi har kun tabt sølle to

superligakampe i de sidste tre sæsoner

(40 kampe).

Statistisk set bliver vi altså bedre og

bedre på hjemmebane. Så selv om Farum

var ganske tæt på sidste gang, så må de

vide, at det bliver svært, meget

svært……..

Af Søren Naundrup Jensen

3. DECEMBER 2002 
KL. 19.00

e-billetter.dk  70 263 267

VENUS

WILLIAMS
vs.

DANIELA

HANTUCHOVA
REVANCHE MATCH: 

CARLSEN VS. NORMAN

F.C. København er flyvende
Sibusiso Zuma er ikke den eneste sydafrikaner, der har

indgået aftale med F.C. København i den forløbne uge.

Således har også South African Airways indgået et stør-

re samarbejde med klubben om blandt andet flyrejser til

Sydafrika.

Samarbejdet indebærer blandt andet, at F.C. København

vil anvende South African Airways, når klubben skal på

den årlige træningslejr i Port Elisabeth i Sydafrika. Såvel

South African Airways som F.C. København forventer, at

begge parter vil få stort udbytte af samarbejdet.

”Sibusiso Zuma er et meget stort navn i Sydafrika, og vi

vil intet have imod, at denne popularitet også forbindes

med South African Airways” uddyber direktør for South

African Airways i Norden og de baltiske lande, Maurice

Schwer om baggrunden for indgåelsen af samarbejdet.

F.C. Københavns bestyrelsesformand Flemming Øster-

gaard fortsætter: "Med de efterhånden tætte relationer

vi har til Sydafrika, er det naturligt at finde en partner,

der kender landet, og som kan hjælpe os med flytrans-

port", fortæller Flemming Østergaard.



Aachmann Service
AB Gruppen
Accenture
Ad Pepper Media Danmark A/S
ADAM Transport Co. A/S
Advokatfirmaet 
Steffen Olsen-Kludt
Agenzy A/S
Allied Domecq
Alt Diamant A/S
Ama’r Cykel Service
American Express 
Corporate Travel A/S
AM Hvidevarer A/S
Ammentorp Management ApS
Ancher´s Gulvservice ApS
AP Allan Ploug A/S
ASE Labels A/S
Aston Naviteam A/S
Avant-Art Reklamebureau ApS
A & E ApS
Bang & Bang
Baridi Køl & Klima ApS
BEA Systems
Beiersdorf A/S
Bendix Shipping
Bentzen Transport
Bibo Transport & Flytteservice
Bodycote Varmebehandling A/S
Bombay Club
Bruno Weile Chemicals ApS
Brødrene Dahl A/S
Budget Rent a Car
butlerNetworks A/S
Bøgeskov Flytning & Transport
3 C Customer Care Consultants
C4 Events & Promotions
Café Ludvigsen
Cafe Petersborg/Kanalcafeen 
Carl Rasmussen Beslag
Castor Data
City Container I/S
City Gruppen
Cityplant.dk
City VVS A/S 
Clipper Denmark A/S
Clipper Elite Carriers
Coca-Cola
Coca-Cola Tapperierne A/S
Colas Danmark A/S
Colorgruppen
Columbus Shipping A/S

Compaq Computer
Comwell A/S
Consite
Craft Scandinavia A/S
Crazy Daisy
Daki Gruppen A/S
DANA Ejendomsservice A/S
Danbolig, Larsen & Nielsen
Dan-Ejendomme as
Danisco Sugar A/S
Danmon A/S
Dansikring Direct
Dansk Erhvervsudvikling A/S
Dansk Kvalitets Rengøring A/S
Dansk Stillads Service A/S
Data Visual A/S
DBX ApS
Den Gule Rørservice A/S
DK Safe
DistributionsService
dms Dansk Mærkevare Salg A/S
D & B A/S
DSI Data A/S
Danmail Postal Service ApS
Dansk Video Center A/S
Deres Lyntransport
Dwarf ApS
Dækringen 
Elconnect ApS
EL-Partners A/S
Emtec Magnetics Nordic A/S
Escobar
Exceed Denmark A/S
Express
EuroPark A/S
Event Group ApS
Fagfolkenes Flytteforretning ApS
F. C. Facaderens ApS
Falck Danmark A/S
Falsing VVS A/S
Fenst Totalentreprise ApS
Fluke Networks Danmark
Forlaget Coronet A/S
FN Elektro A/S
Forsikrings & Pensions 
Rådgiverne A/S
Forstædernes Bank A/S
Frank Horn A/S
Free-Card
Frokostkampagniet
Fujitsu Siemens Computers A/S
Gerni A/S

Glarmester A. Guhle & Søn A/S
H.W. Autoruder ApS.
GBS
Grand Vin
Restaurant Grøften 
GSB Tryk A/S
H. Friis Grafisk Produktion
Heken Transport I/S
HERTZ Leasing
HERTZ Materieludlejning
H.J. Hansen Vinhandel A/S
Hurema Consulting.
IC Indretning A/S
IJ-Container ApS
Imerco
Impact Europe A/S
Informi GIS A/S
Invita Køkkencenter
I/S Ejendomsvækst
IT Support Danmark
Itavis
J.A. Diamantboring A/S
Jesper Office
J. Haunstoft ApS
J.K. Sikring
JLG Entreprise A/S
Jægerspris Gulvslibning
Kailow Graphic
Kalk & Mørtelværkerne A/S
K.L. Marketing
Kims A/S
Kindall ”Best Beef”
Kjær & Lassen A/S
Kokkebudet Meals on Weels
Kommunedata A/S
KontorPartner
K.P. Boligtextiler A/S
Kraft Foods
Kurt Olsen A/S
Kühl Distribution
Kühne & Nagel A/S
Københavns Kantine Service
Københavns Kloakservice
Lars Christensen Handel A/S
Lars Christiansen Muremester APS
LD Kontorbeplantning ApS
LU Danmark A/S
Maidstone Gardiner & Gulve
Maler- & Glarmester, 
Michael Hans
MARSH A/S
MATCHMAKER A/S
MatchWork Danmark A/S
M.B.S. Byg
Merrild Coffee Systems A/S

Mejericentralen A/S
Michelsen & Rasmussen A/S
Milkom A/S
Mobilized Workforce A/S
Mogens Alex Petersen
Motivator Frugt
MS Total VVS A/S
Murefirmaet H.P. Jensen
Murermester Jens Nørager
Murermester Jørgen Qvist
Navision Danmark A/S
N-Com A/S
Nerve A/S
Netcentralen
Nordea A/S
Niels Hemmingsensgade 24
Nordea A/S
København Nord Erhverv
Nordea A/S
Kgs. Nytorv afd.
Nordea A/S
Frihedsstøtte afd.
Nordisk Erhvervsforlag A/S
Nordisk Metalkunst A/S
Novartis Healtcare A/S
Novell Danmark A/S
NV Food ApS
Nørrebros VVS ApS
O.C. Bjerregaard A/S
Océ - Danmark A/S
OBJEKT
Ojega Mailordre A/S
OutCom A/S
Ovic Erik Frydendal
PB Huset
P. Brøste A/S
Peek
Per Porsborg Flytteforretning
Platon A/S
PMC Technology A/S
PR Reklame A/S
Peugeot City - René Gaarde A/S
Pitney Bowes Danmark A/S
Production Company
Præmal Industrilakering A/S
PWJ Rengøring
Quaker Oats Scandinavia
Racoon Rengøring & Service
RGS Rengøringscenter
Randstad
Rasmus Juul Jørgensen Nordnet
Recall Denmark A/S
Republica A/S
Restaurant Hvalfisken
Restaurant Theodors

Roskilde Vogn- & Karosserifabrik I/S
RUST ApS
Saint-Gobain Glass
SAFU
Saxo Bank A/S
Scandic Bookmakers
Scandinova A/S
Schindler Elevatorer A/S
Schmidts Turisttrafik A/S
Seco Tools A/S
Service Montørerne
SES Advokatfirma
Sigurd Müller Vinhandel A/S
Sille H. Blomster
Sigma Coating A/S
Slagelse Kødgros Kalundborg A/S
Song Networks ApS
Sparbank Vest A/S
Spar Nord Bank A/S
Sportson
Strandgårdens Vinhandel A/S
Svedbergs A/S
Sunrise Reklamebureau A/S
Supply Services A/S
Svaneke Huse ApS
Sven Bech A/S
Swedia Networks Danmark A/S
TBWA Interactive A/S
Teleperformance A/S
Telia Stofa A/S
TDC
The Voice
Thiele
Thorengaard A/S
Toscana Specialisten
TJ Transmission A/S
T.K. Boesen Holding ApS
TM Telemarketing
Transurance
Trioco Ventilation
Taastrup Værktøjsmagasin
Uponor Wirsbo A/S
UPS Danmark A/S
Veta A/S 
VIP Service, Totalregøring
Weco – Travel a/s
Weidingerglas A/S
Wulff & Kjærsgaard Revision A/S
Xerox
Xerox Partner City
Zyxel Communication A/S
Øjenlæge Sten Asboe
Aalborg Flag & Sport ApS

AB Finans A/S
AKD Gruppen 
Arne Valling A/S
Ascom Danmark A/S 
Bates Gruppen
Benconi Vinimport
Berlingske Tidende
Bluecom Danmark A/S
Brdr. Vestergaard A/S
CalWinA/S
Citrix Systems Denmark ApS
Continental  Dæk Danmark A/S
Copy Tosh A/S
Cortex Facaderens ApS
Cubus data
C.W. Obel Ejendomme
DanBolig v/Holm & Hauberg 

DDC
Duni A/S
Eriksson Stilladser
Eurest A/S
FedEX
Fitness Holding Denmark
Framfab A/S
Finlow VVS
Forstædernes Bank A/S
Forbo Linoleum A/S
Fujitsu Siemens Computers A/S
Gert Andersson Arkitektfirma
Genz Kød Engros ApS
Globel ApS
Hanstholm Fisk & Skaldyr A/S
Haribo
Hass-Olsen A/S

H. Helbo Hansen A/S
Herome Danmark
HMJ Systemer
Inter Revision A/S
Inco Danmark A.M.B.A.
ISS Danmark A/S 
IT ProjektPartner A/S
K.C. Frugt ApS
Kemp & Lauritzen A/S
Kjell Pedersen Entreprise A/S
K-SALAT A/S
Kjær & Sommerfeldt A/S
Kobberøe
Kystens Vekselerer- &
Bankierfirma A/S
Laudrup Vin & Gastronomi
Lehmann Nordic
Mahé Freight A/ST
Malerværkstedet Per Grønnemose
Malerfirmaet Bühring & Johansen 

MT Højgaard A/S
MultiLine A/S
NCC Danmark A/S
NetPartner A/S
Nielsen & Christensen
Revisionsaktieselskab
Nordania Leasing
Observer Danmark A/S
O.K. Shipping I/S
Park Café
Pantom A/S
Petersen & Andersen A/S
Malerfirma Flemming Rasmussen
Personaleforeningen SEB Danmark
Poul Damgaard Eftf. 
P.P. Mestermaling
Rambøll, Hannemann & Højlund A/S
Robert Rasmussen A/S
Schlüntz Festudlejning
SN Gruppen

Silkegrønt
SKY RADIO
Strøget´s Ure-Guld-Sølv
Svend Fischer A/S
TULIP INTERNATIONAL 
Twinsoft Scandinavia A/S
UBRO A/S
USA Rejser/Norsk Rejsebureau
Voetmann A/S
Vedbæk VVS A/S
Vridsløsemagle Turistfart
V. Lindenberg’s Eftf. ApS
Waterfront Communications A/S
Wyrwik Revisions- & Konsulent.
X-Large A/S

F.C. Københavns | Samarbejdspartnere

Euro

Hovedsponsor

Super

F.C. Company Club

F.C. Klub 100

Produkt

Liga

Bacher & Schilder A/S
Glidov Finans 

Mercedes-Benz København A/S
MetroXpress

Privathospitalet Hamlet A/S
Ren Energi ApS

Skodsborg Vigør & Fysioterapi
Sports Pharma

Siemens A/S
Øresundsbro Konsortiet

DL R E V I S I O N S F I R M A

Central Booking: +45 80 30 30 45
www.arp-hansenhotelgroup.com · arp-hansenhotelgroup@arp-hansen.dk

Phoenix Copenhagen · 71 Nyhavn Hotel · Grand Hotel · Copenhagen Strand
Hotel Opera · Hotel Christian IV · Hotel Astoria · Gentofte Hotel

Constantly reaching
for new goals
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S M S / T E L E F O N K O N K U R R E N C E :

VIND 4 BILLETTER 
TIL HJEMMEKAMPEN MOD 

KØGE DEN 17/11.
[Sådan deltager du via en fastnet telefon]

1) Ring 90 50 40 40
2) Følg instrukserne 

Opkaldet koster 4,- plus trafikopkald. Man kan bruge en fastnet telefon

med abonnement hos TDC, TELE 2 eller Telia.

Præmierne kan ikke ombyttes til kontanter.

[Sådan deltager du via en mobiltelefon]
Svar på følgende spørgsmål:

Sidste gang vi mødte Farum, lavede Peter Møller et regulært 

drømmemål i kampens overtid. Hvor mange gange ramte bolden 

græsset efter det målgivende angreb var sat igang, og til bolden 

lå i nettet bag Farums målmand? 

A) 0 gange 

B) 1 gang

C) 2 gange

Send dit svar på SMS til 1266.
Send følgende kode:

”FCK A” hvis du tror, det er svar A

”FCK B” hvis du tror, det er svar B

”FCK C” hvis du tror, det er svar C

Det er muligt at deltage en gang dagligt på dette nummer.

Det koster 4,- at deltage 

Man kan bruge en mobiltelefon med abonnement hos:

Orange  |   Sonofon  |   Telia  |   TDC  |   Telmore

Tiscali  |   Debitel  |   Song Networks 

Præmierne kan ikke ombyttes til kontanter


