
BYENS HOLD

k v u t mål p
1. F.C. København 15 9 4 2 25 - 15 31
2. AaB 15 8 1 6 24 - 21 25
3. Esbjerg fB 15 6 5 4 31 - 27 23
4. Brøndby IF 15 6 4 5 25 - 18 22
5. Farum BK 15 7 0 8 20 - 25 21
6. F.C. Midtjylland 15 5 5 5 22 - 20 20
7. OB 15 5 4 6 22 - 20 19
8. AGF 15 5 4 6 22 - 26 19
9. Køge 15 6 1 8 26 - 34 19
10. Silkeborg IF 15 4 5 6 18 - 20 17
11. AB 15 3 7 5 15 - 18 16
12. Viborg FF 15 3 6 6 22 - 29 15

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 4-0

10. november

kl.15.00 AB - F.C. København 0-0

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 
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Flemming Østergaard

Sportsdirektør: Niels-Chr. Holmstrøm

Ansvarlig redaktør: Charles Maskelyne

Lay-out: m5design

Fotos: Birger Vogelius

F.C. København 
mod Køge Boldklub

Søndag den 17. november kl. 15.00 i PARKEN
Portene åbnes kl. 14.00

Partnerstatus:

Jeg er gift med Jessica, og vi har lige fået en

lille pige, Angela.

Yndlingsmusik?

Kent sidder i min CD-afspiller i øjeblikket.

Hvis du ikke var fodboldspiller, hvad ville

du så være?

Skihopper!

Yndlings-TV?

Serien 24 Hours – det er godt tv.

Planer efter fodboldkarrieren? 

To års ferie, hvor jeg rejser rundt og drikker

Carlsberg.

Yndlings rejsemål?

Cypern er et dejligt sted.

Yndlingsspiller

Ingen specielt.

Hold du støtter?

AIK fra Stockholm.

Bag om Tomas

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

Specielle priser på familietribunen
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”Man ved aldrig med fodbold, men som tingene er 
nu, kan jeg sagtens forestille mig, at F.C. København
bliver min sidste klub i karrieren”.
Klubbens svenske forsvarsspiller Tomas Antonelius
virker meget glad for København, og han er ikke 
i tvivl om, at F.C. København har potentiale til 
at blive mestre.

H vordan vurderer du holdets formkurve?

Jeg synes, det går godt. Vi har en god orga-

nisation, og selv når vi spiller mindre godt,

får vi uafgjort, og når vi spiller godt vinder vi.

Når man fører ligaen med seks point inden

halvdelen af sæsonen er ovre, skal man være

tilfreds, men vi skal selvfølgelig stadig prøve

at forbedre os hele tiden.

Hvordan ser du på din egen situation i 

F.C. København?

Jeg er meget glad for at være kommet 

til F.C. København. Specielt når vi spiller i

PARKEN med de mange folk på lægterne - ja

så tænker man, at man er med til noget helt

specielt. Jeg elsker at spille fodbold og ser

det som et privilegium, at jeg kan leve af 

det og få lov til at spille for en klub som 

F.C. København med de mange fans.

Stemningen var også god i England, hvor jeg

spillede før, men selve spillestilen var ikke

noget, jeg brød mig specielt om.

Fortæl lidt om forskellen på spillestilen,

som du har oplevet den i engelsk fodbold og

F.C. København.

Jeg spillede et halvt år i første division med

Coventry. Resten af tiden var i Premier

League, og her var den væsentligste forskel

tempoet. Til gengæld mener jeg, at organi-

sationen er bedre her i FCK. Vi har et fast

spilkoncept både offensivt og defensivt, og

det er jeg tilhænger af. Det gælder om at

spille som et hold og ikke kun overleve via

enkeltmandspræstationer. Jeg mener, at vi

her i F.C. København har en meget stærkt

hold, hvor vi arbejder godt for hinanden, og

så har vi en stærk organisation, hvilket jeg

ser som en klar fordel.

Holdet har været hårdt ramt af skader.

Hvordan kan i blive ved med at lave gode 

resultater?

Som en forudsætning for de gode resultater

er det vigtigt med en stærk og bred trup –

og det har vi. Resten skyldes vores gode

organisation, hvor alle spillere ved hvilken

rolle, de skal udfylde, også selvom man ikke

har spillet kamp i et stykke tid. Det er ikke

mindst noget, vi arbejder hårdt med på træ-

ningsbanen, hvor vi automatiserer vores

faste spilkoncepter, Selvfølgelig vil der være

situationer, hvor det er op til den enkelte

spiller at improvisere, men i det store hele

ved alle, hvordan spilkonceptet fungerer og

kan agere efter det.

Din forgænger, Thomas Rytter, kom meget

frem ad banen. Hvordan vurderer du dit eget

fremadrettede spil?

Selvfølgelig skal man frem i banen, men jeg

vil også pointere, at jeg først og fremmest er

forsvarsspiller, og det vil jeg altid være.

En glad
svensker
En glad
svensker

En god defensiv er udgangspunktet for at

holde nullet, og gør man det, taber man ikke

kampen. Kan man tilføre offensiven noget,

er det en slags bonus, men jeg er forsvars-

spiller, og det er i defensiven mine vigtigste

opgaver ligger. Jeg vil ikke ofre mine defen-

sive pligter frem for de offensive, men når

chancen byder sig, og det er fornuftigt at gå

med frem, så gør jeg det. Jeg har også været

med i et par mål i år, og det er selvfølgelig

vigtigt, at der kommer noget overraskende

nede bagfra – specielt på hjemmebane i

PARKEN, hvor mange hold kommer og pak-

ker sig.

Hvordan ser du på din egen fremtid her 

i F.C. København?

Jeg trives fantastisk godt i F.C. København.

Også selve livet i København er dejligt, hvor

jeg nyder tilværelsen sammen med min

kone og vores nyfødte barn. Man ved aldrig

i fodbold, men som tingene er nu, kan jeg

sagtens forestille mig, at F.C. København bli-

ver min sidste klub i karrieren. Jeg er glad for

mine holdkammerater og vores trænerstab,

og så er organisationen omkring holdet også

på plads, hvilket er vigtigt.



Indsatsen i søndags mod AB i Gladsaxe var ikke noget at skrive hjem

om, men det er meget karakteristisk for holdet, at der hentes point

selv på mindre fremragende dage. Det er ikke den værste egenskab

for et fodboldhold med titelambitioner.

Vi har et særdeles begrundet håb om, at vi søndag runder tilskuer

nummer to millioner til F.C. Københavns hjemmekampe i den bedste

danske fodboldrække siden klubbens etablering. Det er ikke mindst

glædeligt at konstatere, at tilskuertallet i de senere år har fået et geval-

digt løft, og jeg er overbevist om, at vi vil slutte med et gennemsnit 

per kamp på næsten 20.000 tilskuere til efterårets ti hjemmekampe i

PARKEN. Det var der ingen udenforstående, der havde troet på for blot

fem år siden, men for god ordens skyld skal jeg understrege, at vi

bestemt ikke har tænkt os at stoppe der.

Don Ø
Det har næppe forbigået mange københavneres opmærksomhed, at

jeg har brugt perioden siden sidste kamp til at udgive en bog, der har

fået titlen "Don Ø". I bogen gennemgår jeg en række begivenheder i

mit private og professionelle liv, og det har ikke uventet fået visse per-

soner op af lænestolene.

Det har naturligvis ikke gjort interessen mindre, at en del af de perso-

ner, der er nævnt i bogen, er kendte ansigter med let adgang til medi-

erne. Jeg røber ikke indholdet her, men jeg vil gerne afsløre, at der er

tale om en ærlig og på mange måder kompromisløs bog. For det er nu

engang sådan, jeg er.

FCK som storklub
Et af de indtil videre mindst omtalte, men mest interessante kapitler i

"Don Ø" omhandler F.C. Københavns muligheder for at udvikle sig til

en klub, som de største klubber i Europa vil have behørig respekt for.

Konklusionen i bogen er, at det er i direktionslokalerne, vi skal sikre for-

udsætningerne for, at vi for alvor kan tage kampen op med Real

Madrid, Manchester United og Bayern München på grønsværen.

Naturligvis er det helt afgørende for realiseringen af vore ambitiøse

sportslige målsætninger, at Hans Backe lægger den rette taktik, og at

eksempelvis Mykland og Zuma omsætter den til mål og sejre. Pointen

er imidlertid, at vi ikke vil have råd til klassefolk som Backe, Mykland

og Zuma, hvis vi ikke gør det optimalt uden for banen.

I den  forbindelse er det glædeligt, at vi i onsdags kunne offentliggøre

et samarbejde med SPAR angående RockShow. Det er ingen hemme-

lighed, at der var for mange koncerter i Danmark i sommeren 2002,

hvilket er gået hårdt ud over flere af branchens aktører.

Samarbejdet indebærer, at RockShow og SPAR samler kræfterne om fem

store koncerter i maj og juni 2003. Den endelige tourplan og bandpro-

grammet er ikke fastlagt endnu, men jeg er sikker på, at der vil blive tale

om nogle af forsommerens bedste musikoplevelser. Man kan i øvrigt

sikre sig en specielt billig billet til blot 60 kroner, hvis man på www.e-bil-

letter.dk køber inden 6. februar. Billetsalget starter 2. december.

Afslutningsvis velkommen til spillere, ledere og tilskuere fra Køge samt

ikke mindst FCK-tilskuer nummer 2 millioner !

God fornøjelse !

To millioner kan
ikke tage fejl
Snart er det søndag og kampdag i PARKEN. Som
sædvanlig glæder jeg mig til at opleve Byens Hold i
en velbesøgt PARKEN. Det er efterårssæsonens
næstsidste hjemmekamp, og med en fortsat stabil
indsats kan vi sikre os et glimrende udgangspunkt
før forårets og forsommerens afgørende kampe i
SAS Ligaen. 
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seneste. Det har betydet, at vi stort

set i hver eneste kamp har måtte

ændre i vores opstilling. Først og

fremmest har vi haft det særegne

uheld, at havde begge vores norma-

le målmænd skadet samtidig. Til al

held har vores 3. valg på målmands-

posten, Benny Gall, gjort det aldeles

fremragende, både i pokalkampen

mod Herfølge og i den svære ude-

kamp mod AB i sidste runde. Dertil

kommer, at Christian Lønstrup har

måtte undergå en knæoperation i

Dagens modstander har været en af

sæsonens positive overraskelser.

Ikke alene har de samlet langt flere

point sammen, end de fleste skepti-

kere inden sæsonen havde spået,

men det er samtidig gjort på en

overbevisende måde, hvor

friskt og målsøgende spil

har været på dagsordenen.

Særlig imponerende er det,

at Køge faktisk er rækkens

bedste udehold, målt på

indsamlede point. Således

er dagens kamp ikke blot

en walk-over, hvor F.C.

København som rækkens

absolutte tophold tager

imod en oprykker. Det er

en overordentlig vigtig

kamp for begge hold.

F.C. København kan med

en hjemmesejr udbygge sin føring i

ligaen yderligere, mens Køge med

endnu en udesejr kan nærmere sig

de nærmeste forfølgere i ligaen.

Desværre har vi været ramt af

mange skader i vores trup på det

det "raske" knæ, at Peter Nielsen er

fraværende med en brækket tå, og

at Morten Bisgaards ledbåndsskade

er brudt op igen. Derudover har spil-

lere som Møller og Antonelius truk-

ket med småskader, der har gjort, at

meget få træninger har kunne gen-

nemføres med fuldt mandtal.

Det er naturligvis ikke den mest

optimale situation for vores hold.

Mange har talt om vores brede trup

gennem efteråret,

men for tiden vil

mange nok også give

mig ret i, at den er

lige knap bred nok.

De mange udskift-

ninger sætter ind-

imellem sit præg på

spillet. Godt nok har

vi spillet en række

gode kampe, herib-

landt Viborg ude og

Farum hjemme, men

det mest positive er

nok, at vi har formå-

et at holde modstanderne fra sco-

ringer de sidste fire kampe i træk. Til

gengæld har det fremadrettede spil

lidt lovligt meget under de mange

ændringer i startopstillingen og

udskiftninger undervejs grundet

skader.

Forhåbentlig er de fleste af småska-

derne lægt til dagens kamp mod

Køge. Der er ingen tvivl om, at på

hjemmebane er det fortsat vores

ønske både at spille effektivt og

underholdende fodbold og med

dagens modstanders præstationer

in mente, er der ingen tvivl om, at vi

kan se frem til en meget frisk og for-

mentlig underholdende kamp. Der

er brug for, at F.C. Københavns spil-

lere både individuelt og kollektivt

leverer en topindsats, hvis vi skal

leve op til vores ambition om kon-

stant at samle point i alle kampe.

Der mangler tre kampe i efteråret,

og dagens kamp kan være et vigtigt

afsæt i bestræbelserne på at runde

efteråret af med en rekordstor

pointhøst i klubbens historie.

Velkommen til dagens kamp.

Sportsdirektør
Niels-Christian Holmstrøm

Vi forventer en underholdende kamp
Allerførst et varmt velkommen til en af årets oprykkere til
SAS Ligaen, Køge, og til det der samtidig er deres første
besøg på Danmarks Nationalstadion, PARKEN. 

Cirkusdag - på Familietribunen!

Hvordan ser du på holdets stabili-

tet på det seneste?

Vores hold er utrolig gode til, selvom

det ikke kører optimalt, at skrabe

point sammen, og det er den store

forskel på os og de andre hold i øje-

blikket. Vi får gang på gang udbytte

af vores organisation og disciplin.Alle

hold taber kampe indimellem. Det

sker for Real Madrid, som var uden

sejr i fire kampe, og Arsenal som

tabte fire kampe i træk.

Spiller vi godt, vinder vi vores kampe,

og når vi spiller mindre godt, får vi

minimum uafgjort. Det må siges at

være noget, der kendetegner et mes-

terhold.

Hvordan vurderer du konsekvensen

af de mange skader, vi har og har

haft? 

Kigger vi tilbage på foråret, hvor vi

vandt 11 kampe og spillede 3 uaf-

gjort, var den væsentligste årsag, at

vi stort set spillede med samme

mandskab hver gang. Derfor er det

endnu mere imponerende, når vi her

i efteråret på nuværende tidspunkt

har 31 point, når vi stort set ikke har

kunnet stille samme hold to gange i

træk. Vi har flere nøglespillere ska-

det, men holdet har alligevel gen-

nem vores organisation og disciplin

spillet flot, så det er jeg meget til-

freds med.

Hvordan vurderer du søndagens

modstander - Køge?

Vi møder SAS Ligaens bedste ude-

hold, og det kræver respekt. De har

vist, at de hører til i rækken ved at

levere nogle stabile præstationer. Et

oprykkerhold vil som regel tabe pus-

ten efter 8-10 kampe, men nu har

Køge vist, at de hænger på her efter

15 kampe, og det har jeg respekt for.

De er på helt samme niveau som

vores seneste modstandere Farum

og AB, der er ingen forskel. Jeg har

også noteret mig, at Køge har scoret

mange mål, og det virker som om, at

det er et hold, der vil frem på banen

og vise noget. På den anden side har

de også lukket en del mål ind, og det

kan blive vores fordel.

Er du bange for, at det faste spil-

koncept, vi har, lukker af for krea-

tiviteten?

Det er et spørgsmål om at vælge:Vil

man være nummer 1 eller nummer

7 i Ligaen? Jeg er ansat for at vinde

og ikke noget andet, og det gør man

bedst ved at være tro mod sit spil-

koncept. Og det mener jeg bestemt

ikke går ud over underholdningen -

vinder man, så underholder man.

Nu nærmer julepausen sig. Har du

nogle nøgleord for, hvad der skal

foregå her?

Man kan altid automatisere sine

spilsystemer yderligere. Angrebs-

spillet kan blive hurtigere, og timing-

en kan man arbejde med.

Bevægelser med og uden bold vil vi

også fokusere på, men der er ikke

noget, vi på nuværende tidspunkt

kan sige vil blive prioriteret 100 %.

Det er også svært at vide, hvem man

har til rådighed, for der er mange

landsholdssamlinger i perioden.

5 skarpe til Backe5 skarpe til Backe

Cheftræner
Hans Backe

Peter Møller laver her sit 8. sæsonmål i SAS Ligaen.

Christian Lønstrup fik comeback mod Farum og scorede til 4-0,

desværre for Christian blev han skadet i pokalkampen mod

Herfølge - kort efter at have scoret til 1-0.

PÅ SCENEN

Trylleshow medCirkus Dippedut

Cirkusdag - et samarbejde med Cirkusbyen i Hvidovre

Cirkusbyen i Hvidovre tilbyder alle muligheden for at prøve nogle af 
cirkussets svære discipliner. Du kan prøve at gå på line, køre på 
et-hjulet cykel, gå på balancekugler, jonglere med bolde, tørklæder, 
tallerkener mm. Miniudstilling fra Cirkusbyen i Hvidovre.

Ballonartist & Sminkeklovn

Straffesparkskonkurrence • Bueskydningsbaner • Pandurohjørnet • Bordfodbold • Spillehjørne • Basketball
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F.C. KØBENHAVN TRUPPEN EFTERÅR 2002 KØGE BOLDKLUBS TRUP

1 Magnus Kihlstedt 29.2.72 50 3 0 0

2 Tomas Antonelius 7.5.73 31 13 0 16

3 Urmas Rooba 8.7.78 16 11 0 6

4 Bo Svensson 4.8.79 72 13 2 34

5 Martin Albrechtsen 31.3.80 37 14 0 0

6 Christian Lønstrup 4.4.71 253 9 2 0

7 Erik Mykland 21.7.71 36 14 0 16

8 Peter Nielsen 3.6.68 89 13 1 16

9 Thomas Røll 12.3.77 62 15 3 0

10 Sibusiso Zuma 23.6.75 102 11 3 35

11 Jörgen Pettersson 24.9.75 14 9 2 6

12 Todi Jónsson 2.2.72 156 11 2 6

14 Bora Zivkovic 4.9.74 21 9 0 25

15 Peter Christiansen 30.1.75 45 0 0 0

18 Carsten Fredgaard 20.5.76 50 8 1 6

20 Benny Gall 14.3.71 2 1 0 0

21 Morten Bisgaard 25.6.74 52 11 1 6

24 Christian Traoré 18.4.82 1 0 0 0

25 Hjalte Nørregaard 8.4.81 11 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 35 11 0 0

32 Peter Møller 23.3.72 76 13 7 8

1. Carsten Holbek

3. Janus Blond

4. Morten Eskesen (anfører)

5. Mads Olsen

6. Flemming Ljungstrøm

8. Morten Overgaard

9. Anders Clausen

10. Morten Nielsen

11. Martin Borre

12. Jimmy Kastrup

13. Henrik Madsen

14. Henrik Eggerts

15. Tommy Olsen

16. Jimmi Klitland

17. Allan Nielsen

19. Søren Nielsen

Træner: Henrik Jensen

Ass. træner: John Tune Kristiansen

Det kan nævnes, at Morten Overgaard

mod F.C. København spiller sin

førsteholdskamp nummer 100 for

Køge Boldklub.

www.koge-boldklub.dk

KAMPENS DOMMERTRIO
Dommer: Claus Bo Larsen

Liniedommere:

Bill René Hansen

Lars Gerner

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...

Men det er nok mere, end Køge og

de fleste andre havde forventet i en

sæson, hvor målsætningen har hed-

det ren og skær overlevelse i ligaen!

Og foreløbig er intet jo afgjort i en

række, hvor 6 point skiller nr. 1 og

nr. 2, og 8 point skiller nr. 3 og nr. 12.

I øvrigt er Køge også ligaens næst-

mest scorende hold – 26 mål over-

gås kun af Esbjerg. Og for at runde

statistikken af: Køge har sluppet

flest mål ind af alle, nemlig 34.

Det er ikke målmand Carsten

Holbek, der har lukket alle målene

ind – han har siddet ude en enkelt

kamp med en skade - men ellers har

han været en fast, travl og solid

ankermand i Køge-målet. Holbek

trænes i øvrigt af den tidligere FCK-

keeper Palle Petersen.

Forsvarskæden består normalt af

Janus Blond og Flemming

Ljungstrøm på backerne samt

Morten Overgaard og Morten

Eskesen i midterforsvaret. Janus

Blond er en gammel KB/FCK-

bekendt, eftersom han spillede i KB i

ungdomsårene og var med til at

vinde ynglinge-DM tilbage i 1993.

Nærmest til at erstatte disse fire er

allround-spilleren Søren Nielsen. I

idealopstillingen indgik fra sæson-

starten Claus Jørgensen i midterfor-

svaret, indtil han blev langtidsskadet.

På midtbanen ligger i højresiden

den både hurtige og målfarlige

Martin Borre, som – hvis Køge satser

offensivt – også kan ligge helt frem-

me i et tremandsangreb. Men selv

om træner Henrik Jensen helst ville

spille 4-3-3, så har udgangsforma-

tionen på SAS Liga-niveau normalt

været 4-4-2. Men mål har Køge jo

scoret alligevel! Og netop en type

som Borre vil gerne fremad, så ham

skal Urmas Rooba nok holde et

vågent øje med på søndag. Allan

Nielsen og Mads Olsen er fast inven-

tar på midtbanen, og senest mod

Farum blev de suppleret af den

talentfulde Ole Mogensen, som mis-

sede sæsonstarten på grund af en

knæskade. Hans plads trues dog nok

af Morten Nielsen, der de seneste

kampe er startet på bænken, men

mod Farum kom ind og markerede

sig rigtig godt og bl.a. scorede Køges

fjerde mål. Jesper Sommer, som var

udset til at erstatte Martin Retov, da

han blev solgt til Brøndby, er lang-

tidsskadet med en knæskade.

I angrebet har Tommy Olsen længe

været et sikkert kort, men mod

Farum startede han på bænken til

fordel for Anders Clausen og Henrik

Eggerts, og begge kvitterede med

scoringer og ligner derfor genvalg.

Begge er nye i Køge i denne sæson.

Eggerts har spillet over 100 kampe

for Hvidovre, men røg uklar med

manager Jan Sørensen i foråret, og

her i efteråret er han kommet sent i

gang på grund af en blindtarmsope-

ration. Anders Clausen beviste i

Næstved, at han er en giftig herre

med 73 mål i 173 kampe - impone-

rende, selv om det var lidt længere

nede i rækkerne. Clausen får dog

sjældent en hel kamp, så mon ikke

brolægger Olsen, der for bare 5 år

siden rendte og spillede seriefod-

bold i TIK i Taastrup, nok skal komme

på banen på søndag.

I forhold til hvor svært oprykkere

plejer at have det, så har trænerdu-

oen Henrik Jensen og John Tune

Kristiansen gjort et flot stykke

arbejde med den skadesplagede

Køge-trup, hvor kun en håndfuld er

fuldtidsproffer, og resten har job ved

siden af. Men på søndag kommer

alle forhåbentlig på overarbejde! 

Ude bedst hjemme værst!
Når Køges oprykkere kommer til PARKEN på søndag, er det med en bemærkelsesværdig
status som SAS Ligaens bedste udehold efter de første 15 spillerunder! 8 udekampe har
givet 4 sejre, 1 uafgjort og 3 nederlag – altså 13 point af Køges i alt 19 point. Desværre er
6 point i 7 hjemmekampe også nok til at få status af dårligste hjemmehold, så det samlet
set kun rækker til en 9. plads lige over nedrykningsstregen.

BYENS HOLD

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

• At det var fjerde gang, at AB og

FCK spillede 0-0.

• At Christian Lønstrup scorede

FCK’s mål nummer 100 under

cheftræner Hans Backe.

• At vi har været hårdt ramt af

karantæner i år. Ni dage er allere-

de blevet afsonet

• At Martin Albrechtsens karantæ-

ne mod AB stoppede en impone-

rende indsats siden debuten i

marts. Martin har deltaget i

samtlige 37 kampe og ser man

bort fra de spildte sekunder, som

udvisningen mod Farum medfør-

te, så har han haft fuld spilletid.

• At Rune Pedersen har misset de

sidste to kampe. I stedet har

Rune fået sin egen Fanklub:

FCKFC31-RUNE ER EN MUR!

• At Todi Jónsson blev den anden

spiller i F.C. København, der 

scorede 50 mål.Todi kan nu jagte

Lars Højer, som med 66 mål 

er den mest scorende i 

F.C. Københavns historie.

• At Thomas Røll Larsen nu er den

eneste, der har spillet samtlige

sæsonens tyve kampe.Thomas

har kun misset to kampe siden

sin debut og spiller søndag sin

kamp nummer 47 i træk.

• At Bora Zivkovic er eneste spiller

i overhængende fare for karantæ-

ne. Bora har 25 strafpoint, og en

advarsel til fem point vil udløse

en spilledags karantæne.

af Torkil Fosdal

F.C København mod Køge

Hvem bliver superligatilskuer
nummer to million? 

Han eller hende findes helt sikkert i

søndagens kamp, idet vi allerede har

rundet mere 1.988.000 tilskuere til

vores første 171 hjemmekampe.

Helt præcist er det dagens tilskuer

nummer 11.790, der får æren af at

kunne kalde sig tilskuer nummer to

million!

Vores hjemmebanestatistik har altid

været flot og altid ligget over gen-

nemsnittet for Superligaen. Men det

er støt stigende, og et tilskuertal på

mere end femten tusinde til en

hjemmekamp i PARKEN er langt fra

unormalt.

I indeværende sæson har der været

154.677 tilskuere til de første otte

kampe. Det giver et snit på 19.335.

Kampene mod Brøndby er selvsagt

af stor betydning for vores tilskuer-

tal, og om man spiller to kampe

hjemme eller ude er af stor vigtig-

hed (såvel resultatmæssigt som til-

skuermæssigt – så se at få ændret

den turneringsform!).

Vores nitten turneringskampe mod

Brøndby i PARKEN er blevet overvæ-

ret af mere end 547.000 tilskuere. To

gange har der været mere end 40.000

og ti gange mere end 30.000.

Rekorden er fra guldkampen i 2001,

hvor 40.281 tilskuere fyldte PARKEN.

Silkeborg og Lyngby har været med til

at samle mere end 25.000 tilskuere,

mens AaB har været med til at spille

for mere end 20.000.

Da vi startede vores første sæson i

1992, rystede folk på hovedet, når

målet var 8.000 i snit, men vi nåede

faktisk mere end 9.000 pr. kamp.

Laveste gennemsnit for en sæson var

8.019 og skal findes tilbage i 1993/94.

I 1997/98 begyndte der at ske noget,

og vi nåede op på næsten 11.700 til-

skuere pr. kamp. Siden har vi aldrig

været under 12.000 og det højeste

gennemsnit har vi haft i 2000/01

(17.366) og i indeværende sæson

(19.335).

78 gange (46%) har vi haft mere end

10.000 tilskuere, og første gang var i

vores første kamp i PARKEN.To gange

har der været under 3.000 til en

hjemmekamp, og begge gange blev

kampen spillet på Gentofte Stadion.

Laveste tilskuertal i PARKEN er fra en

kold novemberdag i 1993, hvor kun

3.054 var mødt frem.

Disse lave tilskuertal er fortid, og i

indeværende sæson har vi aldrig

været under 12.968, og i de sidste tre

sæsoner har der kun været under

10.000 tre gange!!

Vel mødt i PARKEN...

Af Søren Naundrup Jensen

AMORIN

Ude bedst hjemme værst!

F.C. København har kun spillet en enkelt kamp mod Køge. Det var den 

4. august i sæsonens anden kamp, hvor vi gæstede Køge Stadion.Vi kom foran

1-0, da Tomas Antonelius kort før pausefløjtet blev fældet i feltet. Thomas

Røll Larsen scorede sikkert på straffesparket. Seksten minutter før slutfløjtet

udlignede Køge, men vores farlige bænk satte i slutminutterne tingene på

plads. Carsten Fredgaard serverede i sidste minut flot bolden til Peter Møller,

der med et pragtfuldt hovedstød kunne score til 2-1. I de sidste sekunder var

Carsten Fredgaard igen på færde, da han spillede Zuma helt fri, og Zuma

kunne score til slutresultatet 3-1.

SUPERLIGATILSKUERSTATISTIK

Kustumeudlejning på Vesterbrogade. 
Festtøj & kustumer til enhver lejlighed

Tlf:33 21 20 21   |   www.amorin.dk

AMORIN

’NEDRE C’ er på gaden
Køb spillet i Super Shoppen

OBS! Kun begrænset nummereret oplag!
399,-

LÆS MERE  OM
BYENS HOLD

PÅ WWW.FCK.DK

LØVETIMEN 

ALLE HVERDAGE KL. 17-18

Hør reaktioner fra kampen 
på FCKs egen radio. Mandag på 

102,9 FM eller 104,5 Hybrid

Søs Fenger
Optræder på Plænen i pausen
og efter kampen 
på Carlsberg Corner

Søs Fenger
Optræder på Plænen i pausen
og efter kampen 
på Carlsberg Corner



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

Rugvænget 40, 2630 Taastrup
Telefon 43 99 99 99

Det kongelige bibliotek 
„Diamanten“ - en opgave 
kun ganske få kan løse.

Førende specialister i:
• DagligRengøring
• VinduesPolering
• FacadeVask

Daglig Rengøring
I de nye domiciler med moderne interiør er kravet til rengøringsperso-
nalet stort. Det kræver specialiseret intern uddannelse af personalet
for ikke at interiøret skal blive fejlbehandlet eller beskadiget. Selv en
mindre besparelse på rengøringsbudgettet, som udmunder i den næst-
bedste leverandør, kan have katastrofale økonomiske konsekvenser på
længere sigt. Derfor bør man som indkøber af rengøring, sikre sig en
samarbejdspartner, der fokusere på kvaliteten.

VinduesPolering 
Inden for vinduespolering er der også sket meget på den teknologiske
front. Alle de nye bygninger i moderne glas med bl.a. udsigt over van-
det, kræver helt andre løsninger for at vi kan opnå det optimale resul-
tat. Det er kun ganske få specialiserede vinduespoleringsfirmaer, der
har investeret i denne teknologi, for uden et omfattende liftprogram
indeholdende osmoseanlæg og varmtvandsanlæg har man hverken
rækkevidde eller udstyr til at løse disse vinduespoleringsopgaver.

FacadeVask
På facader i glas og moderne materialer er der ofte monteret solaf-
skærmning, med baldakiner og udvendige persienner. Desuden giver
havgus en saltfilm, som næsten er umulig at fjerne for vinduespolerer-
ne. Fælles for begge eksempler er, at man tit er nødsaget til at udføre
en total facadeafvaskning, hvor et stort know-how, erfaring og utradi-
tionelle løsninger er nødvendige.

B&W Diesel kræver 
et stort know-how.

Dagens kampsponsor
Anders Andersen’s Rengøring


