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ERIK MYKLAND

Billetpriser: Voksne 110,-  /  Børn & Pensionister 55,-

Midt i en spændende og hektisk afslutning på en fantastisk sæson for F.C. København 
skal vi her på søndag bruge lidt tid til at sige farvel til en af klubbens og skandinaviens mest
spændende fodboldprofiler: Erik Mykland.

Erik Mykland ’’RESPEKT’’
Den smidige lille nordmand kom til F.C.

København efter et lidt mislykket ophold i

Tyskland, og fra dag 1 viste han til træning

og kampe, at han var en klassespiller.

Myggen var noget specielt, han havde – og

har stadigvæk – en kærlighed for sporten,

som var den afgørende drivkraft, et fantas-

tisk overblik kombineret med en sublim

teknik for at kompensere for sin manglende

statur, og sammen med Peter Nielsen var

han en del af Danmarks bedste defensive

midtbane i mesterskabssæsonen 2003.

Erik var en stjerne uden stjernenøkker, en

klubmand, altid loyal, villig til at dele sine

erfaringer med medspillere og bruge tid til

at vejlede de unge talenter.

De danske medier kom ikke tæt på ham som

person – og det er deres egen skyld – men

spillerne på holdet snakker stadigvæk varmt

og kærligt om Erik. Han var populær i

omklædningsrummet og gav sig altid 100%

på banen, selvom hans skade tydeligt gav

ham mange smerter til sidst.

Han vil være husket som en af

Skandinaviens allerbedste spillere gennem

de sidste 10 år. Det har været en ære, at

have ham i vores klub.

Tak for denne gang Myggen.   

OG FARVEL TIL 
ERIK MYKLAND
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Vi skal i de to sidste kampe, sønda-

gens hjemmekamp mod Aab og

næste lørdags udekamp mod FC

Nordsjælland hente 4 point, altså en

sejr og en uafgjort, hvis mesterskabet

skal være hjemme for andet år i træk.

I skrivende stund kender jeg ikke

resultatet af torsdagens pokalfinale

mod Aab, så jeg sidder fortsat med

håbet om, at vi tager den endegyldi-

ge revanche fra den tilsvarende situ-

ation i forrige sæson, hvor vi tabte

pokalfinalen og missede mesterska-

bet med de yderste marginaler.

Det er derfor måske en smule for tid-

ligt endeligt at evaluere sæsonen, fordi

det samlede billede selvfølgelig bærer

præg af, om vi opnår den ultimative

triumf som hjemtagelsen af The

Double vil være, eller om vi må stille os

tilfreds med mindre. Rent faktisk eksis-

terer jo fortsat den tredje mulighed,

som vi egentlig ikke ønsker at tænke

på, nemlig at vi sidder tilbage med en

lang næse i  fald vi taber pokalfinalen

og de to sidste turneringskampe. Jeg

tror nu ikke, at det går så galt. Dertil

har vort hold vist såvel den fornødne

klasse som evnen til at fokusere på den

næste væsentlige opgave.

Vi er ved afslutningen af en lang

sæson. En sæson som har været

præget af store udfordringer såvel

nationalt som internationalt, men

også en sæson hvor vi har mødt

megen modgang. På ethvert hold

stræber man efter kontinuitet og sta-

bilitet som grundlag for præstation-

erne. Når man eksempelvis ser tilba-

ge på, at vi i de seneste 16 kampe har

haft 16 forskellige holdopstillinger, så

viser det jo, at det har været en van-

skelig sæson, ikke mindst præget af et

uhørt antal skader hos bærende spil-

lere på holdet. Omvendt har vores

trup vist sin styrke, ikke mindst ved de

unge der har taget over fra de der

faldt og har vist høj klasse og stor sta-

bilitet, hvilket har glædet os alle.

Resultaterne i denne sæson er oven i

købet skabt på baggrund af et kamp-

program, der må siges at være det

ultimativt vanskeligste man kan fore-

stille sig. Jeg tænker her selvfølgelig

på, at vi i denne sæson har spillet to

udekampe såvel i Brøndby som i

Aalborg og Esbjerg. Og når man i for-

vejen tænker på, hvor svært det er at

forsvare et mesterskab, hvilket kun er

de færreste hold beskåret, så vil en sejr

i årets Danmarksmesterskab være en

præstation uden sidestykke.

Der skal fra min side lyde en stor tak

til spillertruppen for et godt stykke

arbejde i sæsonen med mange højde-

punkter. Ikke mindst her i foråret har

vi leveret store spillemæssige præsta-

tioner og glemmes skal det heller ikke,

at vi i løbet af slutningen af sidste og

i denne sæson opnåede at spille 25

kampe i træk på udebane uden neder-

lag. En bemærkelsesværdig serie og et

bevis på holdets klasse og stabilitet.

Ikke mindst skal der lyde en stor tak til

trænerstaben med cheftræner, Hans

Backe i spidsen. Det er ikke nogen

hemmelighed, at vi her i F.C. Køben-

havn føler, at Hans Backe ikke har fået

den ros og anerkendelse fra omverde-

nen for sit arbejde i F.C. København

som burde tilkomme ham. Mester-

skabstræner i sidste sæson! Sølv-

træner i forrige sæson kun slået med

mindst mulige marginal af målforskel

og igen i år har han bragt vort hold

helt frem både i pokalturneringen

såvel som i Danmarksturneringen.

Det bliver spændende at se med hvil-

ke argumenter man i år vil undgå at

kåre Hans Backe til årets træner.

Også afslutningsvis en stor tak til

vore mange tilhængere. Jeg fornem-

mer, at opbakningen til F.C. Køben-

havns kampe er stærkere og mere

vedholdende en nogensinde. Ikke

bare på hjemmebane i PARKEN,

men også her i foråret har vi set et

stigende antal fans komme til ude-

kampene, hvilket utvivlsomt har

været medvirkende til vores succes

på udebane. Tak for støtten! Tak for

en stor sæson og på snarligt gensyn

til nye store oplevelser i PARKEN.

Sidste hjemmekamp er traditionelt

tidspunktet at sige farvel til spillere

som vi ved forlader os efter sæson-

en. I skrivende stund, ved vi at Erik

Mykland forlader os. Der skal fra min

side lyde et stort tak for en storartet

indsats, hvor Erik har sat sit præg på

vores spil og såvel i træning som i

kampe har været et spillemæssigt

forbillede for vores unge mennesker.

Jeg ønsker for Erik, at han må få en

god tilværelse hvad enten om det

kommer til at foregå helt eller del-

vist udenfor fodboldbanen.

Velkommen til endnu en festlig

søndag i PARKEN og TAK FOR I ÅR.

Vi kan selv afgøre årets mesterskab...
Efter sidste uges to finalekampe mod BIF og EfB har vi på det helt rigtige 
tidspunkt bragt os i spidsen for SAS Ligaen, og forud for søndagens kamp mod
Aab er vi i den favorable situation, at vi selv kan afgøre årets mesterskab.

Statistisk 
om F.C. København mod AaB

af Søren Naundrup Jensen

Endnu engang er det F.C. Køben-

havn og Brøndby IF, der kæmper om

det danske mesterskab. Længe så

det ellers ud til, at Esbjerg FB skulle

blande sig i vor næsten evige guld-

dyst med ærkerivalerne fra vesteg-

nen, men med tre nederlag i træk

har vestjyderne med stor sandsyn-

lighed spillet sig ud af topstriden

inden de to sidste runder.

Udviklingen understreger, at det er

en stor fordel at have en trup, der

tidligere har prøvet at leve med det

forventningspres, som en topplace-

ring indebærer. Det har således

været meget imponerende at se,

hvorledes vore spillere har løst de

hidtidige opgaver i et ekstremt

sammenpresset turneringsprogram i

maj.

En Odyssé 
I skrivende stund er resultatet fra

torsdagens finale i DONG Cup ikke

kendt. Men uanset udfaldet af

pokalfinalen er jeg overbevist om, at

det vil være en flok fokuserede og

fightende FCK-spillere, der løber på

banen i en næsten fuld PARKEN på

søndag.

Efter en flot, men også lang Odyssé

på 31 SAS Liga-kampe, 8 kampe i

Champions League og UEFA Cup

samt  5 DONG Cup-kampe skal

arbejdet gøres færdigt i de to sidste

kampe. Den 10 måneder lange

sæson har naturligvis slidt på trup-

pen, hvilket blandt andet understre-

ges af, at der formentlig kun vil være

4 eller 5 gengangere i startopstil-

lingen på søndag i forhold til start-

opstillingen i årets første SAS Liga-

kamp den 26. juli 2003.

Modstanderen i årets første SAS

Liga-kamp var for øvrigt AaB, og

udekampen foran 8.530 tilskuere

blev vundet af Byens Hold med 2-0

efter en meget solid indsats. Om

resultatet bliver det samme på søn-

dag er umuligt at spå om, men det

er til gengæld en kendsgerning, at

der vil være over 4 gange så mange

tilskuere på lægterne i PARKEN i

forhold til Aalborg Stadion.

Tak for alt, 
Erik Mykland
En af de spillere, der definitivt ikke

vil stå på holdkortet på søndag er en

af de bedste og mest farverige spil-

For fjerde sæson i træk har vi i sæsonens absolut sidste fase mulighed for selv at afgøre, om vi skal være
danske mestre. Den endelige afgørelse falder næppe i søndagens kamp i PARKEN mod AaB, men med en
sejr over nordjyderne kan vi tage et endog meget stort skridt i retning mod DM-trofæet. 

Vi skal gøre arbejdet færdigt
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Niels-Christian Holmstrøm

41. møde med AaB
Det er 41. gang, vi møder AaB, og vi

har gennem tiderne haft et solidt

overtag. De 40 tidligere opgør er

endt med sytten sejre, tretten uaf-

gjorte og ti nederlag. I PARKEN hvor

vi har spillet atten kampe, har vi

vundet syv, spillet seks uafgjorte og

tabt fem gange.

Tilskuerrekorden fra
1993 bliver slået
Vores tilskuerrekord mod AaB bliver i

dagens kamp eftertrykkeligt passe-

ret. Den tidligere rekord er fra sidste

spillerunde i vores første guldsæson,

hvor guldmedaljerne ugen forinden

var blevet sikret på Brøndby Stadion.

Det var den helt store festdag, og

spillerne var i gavehumør, så de

22.862 tilskuere så AaB vinde med

hele 4-6! I dag bliver vi mange flere

og måske bliver det igen en festdag.

Vi er gode i Aalborg
Aalborg Stadion er den udebane,

hvor vi gennem tiderne har vundet

flest sejre. Ti sejre i de 22 kampe er

det blevet til.

Topscorer mod AaB
Lars Højer er suveræn topscorer

mod AaB. Hele elleve mål nåede

vores stærke midtbanespiller at

score mod nordjyderne. Morten

Falch har med seks mål scoret næst-

flest, mens Peter Møller er nummer

tre med fem mål.

Masser af rødt mod AaB
Vi har fået ni af vores 43 udvisninger

i kampene mod AaB. Sibusiso Zuma

har f.eks. fået alle sine tre røde kort

mod AaB og både Martin Johansen,

Ole Tobiasen, Michael Mio, Bo

Svensson, Peter Christiansen og Peter

Nielsen har set rødt mod AaB.

Største sejre
Vores største sejre over AaB er fra

henholdsvis 1994 og 2001. I 1994

vandt vi 3-0 i Aalborg med Peter

Møller, Lars Højer og Morten Falch

som målscorere. I 2001 vandt vi i

PARKEN med de samme cifre, og da

var målscorerne Christian Poulsen,

Morten Bisgaard og igen Peter Møller.

lere, der har trukket den hvide FCK-

trøje over hovedet.

Midtbanedynamoen, elegantieren

og personligheden Erik Mykland er

som bekendt langtidsskadet, og

efter sæsonen vender han hjem til

Norge. Jeg er sikker på, at vore

mange fans vil give Erik et minde-

værdigt farvel til København, når vi

umiddelbart før kampen tager

afsked med ham på PARKENs græs-

tæppe. Herfra skal lyde et stort ”tak

for alt” og ”held og lykke med frem-

tiden” til Erik Mykland.

Afslutningvis vil jeg benytte lejlig-

heden til at takke fans og kom-

mercielle samarbejdspartnere for

den snart forgangne sæson.

Selv om vi naturligvis endnu mang-

ler at gøre arbejdet færdigt i den

igangværende sæson, så glæder jeg

mig allerede til den kommende. I

den forbindelse byder søndagens

kamp på en lille forsmag, idet vi i

pausen præsenterer næste sæsons

nye Kappa-spilledragter.

I søndagens udekamp sikrede Todi Jónsson F.C. København muligheden for selv at afgøre, om mesterskabet skal hjem til

København igen, med sit mål nr. 68 for FCK.

’’Det har været perfekt at 
afslutte min karriere her i 

F.C. København.’’
Hvad har været det største for dig i

de 2 1/2 år, du har været hos os?

Det første halve år var svært, for vi

tabte både mesterskabet og pokalen,

men det var et stort øjeblik sidste år, da

vi fik mesterskabet i hus. Det var mit

første mesterskab nogensinde, og det

var en helt ubeskrivelig følelse. Det har

været mange god oplevelser, og jeg

kommer helt klart til at savne det spe-

cielle kammeratskab, der er på holdet.

Har du nogle forventninger om at

komme til at spille topfodbold igen?

Nej, egentlig ikke. Men måske hvis

motivationen vender tilbage, kan det

være… men som det ser ud lige nu,

kommer jeg ikke til at spille mere. Det

vil tage omkring 5-6 måneder, før

min skade ville se nogenlunde normal

ud, så vi får se, hvordan det går.

Har du stadig lyst til at spille 

fodbold?

Ja, det har jeg. Jeg har altid elsket at

spille fodbold. Min kærlighed til fod-

bold startede meget tidligt, og siden

jeg var meget ung, har fodbold været

en selvfølgelighed. Det har altid været

sjovt at vinde kampe, og kammerat-

skabet på holdet har også været en

vigtig del. Det har været en fin hobby

og en fornøjelse at have som arbejde.

Det er selvfølgelig svært at sige stop,

men nu har jeg haft min akillesskade

et godt stykke tid. Jeg vidste godt, at

det ville blive svært at spille videre, så

nu har jeg det egentlig fint med, at jeg

ikke skal spille mere.

Har du nogle ideer om, hvad du

vil lave her efter du stopper fod-

boldkarrieren?

Jeg har talt med nogle mennesker i

Norge, der har tilbudt mig noget

arbejde, men nu må vi se, hvad det

bliver til. Jeg ved bare, at jeg tager

tilbage til Norge.

Mange af vores unge spillere har

dig som forbillede. Hvad synes du

om deres præstationer her i de

sidste kampe? 

Det er fantastisk, som de har spillet

her efter jul. De har et rigtig godt

sammenhold og at se de mange unge

spillere komme frem, er en fornøjelse.

Det er som at se Manchester United i

halvfemserne, hvor man for første

gang så spillere som Paul Scholes,

Neville brødrene og Beckham. De har

vist høj klasse i de sidste måneder, og

det bliver spændende at se, hvor langt

de kan gå. Jeg kommer helt klart til at

følge deres udvikling i fremtiden..

Hvad så nu? Skal du ikke være

træner?

Om jeg skal være fodboldtræner??

Nej, lige nu tror jeg ikke, at det pas-

ser så godt! Jeg prøver at tage lidt

afstand til fodbold nu, og ser hvad

der så byder sig.

Her til sidst. Har du noget, du vil

sige til klubben?

Ja, jeg vil gerne sige tak for en fantas-

tisk tid. Selv om jeg desværre skal slut-

te pga. en skade, har det været perfekt

at afslutte min karriere her i F.C.

København. Jeg har altid fået en fan-

tastisk opbakning fra fansene, og jeg

kommer virkelig til at savne klubben.

Det sidste interview med Myggen…
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Hvordan vil du analysere
sæsonen nu op til vores
sidste hjemmekampe?
Jeg synes, at det er meget svært at

analysere en sæson og vil helst

undgå at prøve, da det føles som et

forkert tidspunkt at gøre det på. Vi

har stadig en pokalfinale og to afgø-

rende kampe i SAS Ligaen tilbage, så

først når vi har spillet den sidste

kamp den 29. maj kan man begynde

at analysere.

Du må være meget 
tilfreds med de unge
spillere, som har erstat-
tet de mere erfarne
skadede spillere? 
Ja, man kan sige, at de unge spillere

virkelig har grebet chancen. Med

alle de skader vi har fået her i forå-

ret, har de spillere der har trådt ind

virkelig vist, at de kunne holde

niveauet, men også det at vi har

hentet så mange point på førerhol-

dene, så vi nu står til at kunne afgø-

re det selv, er selvfølgelig meget til-

fredsstillende.

Er det kommet bag på
dig, at de spiller med så
meget autoritet selv om
der har været meget
pres på?
Ja det kan man sige. Spillerne har i

de sidste 5-6 kampe vist, at de spil-

ler uden stress. De viser en utrolig ro

med bolden og spiller utrolig kon-

trolleret. Og det er faktisk det, der

har været det mest overraskende for

mig. Men jeg tror, at hele miljøet og

den måde vi har arbejdet på til træ-

ning og op til kampe har været

meget bevidst uden stress. Dialogen

har været meget afslappet til træ-

ningen, og forhåbentligt har det

hjulpet en del.

Du som træner har selv-
følgelig en del ansvar
for at spillerne er men-
talt forberedte til de
sidste kampe…
Ja, som træner lærer man over en

periode hvilken type dialog man skal

have med spillerne, så den daglige

dialog er en form for mental træ-

ning, kan man sige. Fodbolden kom-

mer måske på sigt til at ansætte

eksperter til mentaltræning, men

det er individuelt, hvilke spillere der

har brug for det.

Kan vi forvente at vi
spiller på en anden
måde til næste sæson?
Det er udelukkende spillertruppen,

der afgør hvilken måde man kan

spille på, og vi ved ikke meget om,

hvad der sker næste sæson, lige nu

fokuserer vi på de sidste par kampe.

Jeg håber, at spillerne kan holde

fokus på de sidste to kampe og bare

glemme alt omkring dem og tage én

kamp af gangen.
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STATISTIK 03/04

Udlejet til Herfølge Boldklub

Lejemål ophørt

Skiftet til Landskrona BOIS

Stoppet karrieren

Hjemme / ude U H H U U U H U H H H U H U H U H H U H U H H U H U U H U

Resultat 0-2 4-1 2-4 0-6 1-1 1-1 2-1 0-1 1-2 4-0 0-1 2-2 0-0 1-1 2-0 0-1 4-3 2-2 0-1 2-0 0-1 0-1 1-2 2-2 1-1 1-1 0-2 3-1 1-2

Turnering SL CL SL CL SL CL SL SL CL SL SL SL SL UC SL SL UC SL SL SL SL SL UC SL SL UC SL SL SL

1 Magnus Kihlstedt 26 0 2 0 8 x x x x x x x x xa x x x x x

2 Lars Jacobsen 15 1 2 0 8 xD

3 Urmas Rooba 17 0 2 0 0 x xa x x x x x x xa x x x x x x x u
4 Bo Svensson 39 1 6 0 22 1 x u xa x x x x x x x x x xa x x x xa x x x x x xa x xa
5 Martin Albrechtsen 41 1 3 0 12 x x x x x x x x x x x x x x u x xa x x x x x x xa x 1 x x x
6 Christian Lønstrup 6 0 0 0 0 i i u i i
7 Erik Mykland 14 0 1 0 0 u u x x x u u x x u x xa x u
8 Michael Silberbauer 13 0 2 0 33 xD
8 Peter Nielsen 27 4 6 0 24 xa x x u u x x x x x 1 x xa x xa 2a 1au x x x x xa x x x
9 Thomas Røll 32 9 3 0 0 1 2 x 1 x xa x x xa 1 u 1 x x 1 x xa x x u x x x u u i i1 1
10 Sibusiso Zuma 29 9 3 0 6 u 1au 1 1u i1 x 1u x xa u x u u x au i1 x x 2u u x u
11 Jörgen Petterson 12 2 0 0 0 i i1u i u i i1 u u u i i
12 Todi Jonsson 22 9 2 0 12 u 1u u 2u au 1u 1u u u 2u u i i 1u au
14 Bora Zivkovic 19 0 3 0 16 i i i x i i xa x x i i i x xa x xa x i
15 Peter Christiansen 24 3 3 0 16 1 x x x x x x x x au x 1
16 Balázs Rabóczki 17 0 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x
17 Ole Tobiasen 35 1 1 0 4 x x x x x x x u x x x x x x x u u x x x x
18 Álvaro Santos 34 17 3 0 16 iD1 i i u u u u i i1 i 1 1u au i 1u u 1 x 2 1 1
20 Benny Gall 0 0 0 0 0
21 Morten Bisgaard 25 4 1 0 0 i ia u u u x x x x x u
22 Sebastian Svärd 12 0 1 0 0 Du i i i x u x x x xa i
24 Christian Traóre 16 1 2 0 6 i i au i i i i
25 Hjalte Nørregaard 41 3 6 0 9 x x x 1 x x x x xa x u x i x x x u x x au i u xa u x x x x x
26 Elrio van Heerden 0 0 0 0 0
27 Jesper Bech 10 5 0 0 0
28 Martin Bergvold 17 2 0 0 0 i i i i i i i x u i
29 Peter Hansen 0 0 0 0 0 Udlejet til IFK Norrköping

32 Peter Møller 42 10 3 0 10 i i i1 i x ia i i i i1 i i i i i 1u x 1 x 1 x x i i i i u x i

I alt *83 55 0 x = spillet hele kampen i = indskiftet    u = udskiftet    D = Debut    U - Udvisning a = Advarsel    Tal = mål   *1 Selvmål     Michael Silberbauer har fået 5 advarsler i AaB derfor har han 22 strafpoint.

H U H U U H U H H U U U H U U H U

SL P SL SL P SL SL P SL SL P SL SL SL P SL SL

x x x x x x x x x x x x

x x u x x u x 1 u x x u x x

x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x u

i

x x x u u x x u u u x x

x u i i
u u1 u x x u u

u i u i i i i1

x i x i i i1 x i x i x uaa
x x

x x x x i 1 u x xa x i x x x
1 i x u i 2 x 1 u 1u x 1 x

u 1u u x u x x x 1 x 1u x u i

i i u i u a1 x x x
x x x x x x x u x 2 xa x x x

iD i 2 x x 2 x 1 x u
i1 1 x x u x i

i 1 i i 2 u iu i i i1 i i u1

2-1 2-4 0-1 0-2 0-2 3-2 0-2 3-1 1-1 0-4 2-4 2-1 1-0 0-2

HOLD K V U T MÅL P
1. F.C. København 31 19 7 5 51 - 24 64
2. Brøndby IF 31 18 7 6 50 - 27 61
3. Esbjerg fB 31 17 8 6 64 - 39 59
4. OB 31 15 8 8 60 - 44 53
5. AaB 31 15 8 8 51 - 39 53
6. FC Midtjylland 31 12 6 12 62 - 47 42
7. Viborg FF 31 10 8 13 43 - 42 38
8. AGF 31 11 3 17 44 - 62 36
9. FC Nordsjælland 31 7 10 14 32 - 54 31
10. Herfølge 31 8 6 17 33 - 52 30
11. Frem 31 8 3 20 36 - 56 27
12. AB 31 7 2 22 27 - 67 23

SAS LIGAEN 2003 | 2004

KAMPENS DOMMERTRIO
Dommer: Nicolai Vollquartz
Linievogtere: Bo B. Pedersen 

Ole V. Hansen

AAB TRUPPEN

Lige nu er AaB á point med OB, og det

er i sig selv lidt af en bedrift af ålbor-

genserne, som for 7 spillerunder siden

var hele 10 point efter fynboerne!

Derfor topper AaB også formbaro-

metret sammen med os lige nu - og

betaler i den samlede stilling prisen

for en elendig start i efteråret. På

AaB’s hjemmeside har de regnet ud,

af hvis Superligaen først var startet i

7. spillerunde, så ville AaB ligge til

sølvmedaljer nu!

En fjerdeplads vil også være et lille

fremskridt i forhold til de seneste 4

sæsoner. Siden AaB vandt guld i

1999, er det ”kun” blevet til place-

ringer som nr. 5 eller 6.

Så hvad er det lige, der er sket med

AaB? Der er i hvert fald kommet en

helt anden vindermentalitet, siden

svenske Erik Hamrén tiltrådte i vin-

terpausen efter 5 år i Örgryte. I

efteråret trak Poul Erik Andreasen

sig jo fra trænerhvervet og blev

midlertidigt afløst af Søren Kusk,

som fik pustet nyt liv i AaB-mand-

skabet. Men fra i år er der kommet

en helt anderledes organisation og

indstilling over hele linien, og det

giver point uge efter uge, selv når

spillet ikke kører.

Og så har holdet nogle markante

profiler, som holder et højt niveau,

selv om flere af dem har været i

offentlighedens kritiske og nysgerri-

ge søgelys på grund af forhold, der

ikke har at gøre med spillet på

banen. Jimmy Nielsen i målet, som

netop har forlænget sin kontrakt til

2009, kan med en vis ret føle, at han

lige så godt kunne være i EM-trup-

pen som kollegerne Peter Skov-

Jensen og Stephen Andersen.

Christian Lundberg scorer – som

sædvanlig, fristes man til at sige –

mål på samlebånd og er med sine 15

træffere nr. 5 på topscorerlisten, selv

om han kun har spillet 20 kampe

denne sæson, mens de 4 foran ham

på listen har spillet 26-27 kampe.

David Nielsen har ”kun” scoret 7

gange hidtil, men med sin aggressi-

vitet og optimisme binder han

meget opmærksomhed i ethvert

forsvar. At andre end de 2 angribere

kan finde vej til nettet, så vi i søn-

dags, da Herfølge blev sendt hjem

fra Aalborg med et sviende 2-7-

nederlag. Bl.a. er en spiller som

Rasmus Würtz – engang topscorer i

Skive – begyndt at finde vej til net-

maskerne, så vi tager et outsider-tip

og udpeger den 20-årige midtbane-

spiller som ”The man to watch” i

søndagens topkamp.

Hvis nogen skulle fristes til at tro, at det bliver et 2. dags-gilde, når AaB kommer til PARKEN på søndag,
så tro om igen! Ganske vist mødtes vi pokalfinalen i går – efter disse linier er skrevet – men kast bare
ét blik på tabellen: Uanset gårsdagens resultat, har ingen af holdene råd til at tage mindre end 100%
seriøst på opgaven. Vi kan sikre guldet, og AaB går efter den 4. plads, der skaffer dem adgang til den
nye Royal League. 

Aab på besøg igen igen...Målmænd
1. Jimmy Nielsen

25. Jens Waltorp Sørensen

Forsvar
2. Bård Borgersen

4. Jacob Krüger

7. Klebér Saarenpää

15. Allan K. Jepsen

16. Allan Olesen

19. Thiago Junio de Aquino

28. Martin Pedersen

Midtbane
6. Allan Gaarde

8. Trond Andersen

11. Mads Bro Hansen

17. Stefan Schmidt

18. Martin Ericsson

22. Rasmus Würtz

26. Jacob Sørensen

Angreb
19. Thomas Augustinussen

10. David Jean Nielsen

14. Christian Lundberg

23. Christian Christiansen

37. Simon Bræmer

Træner: Erik Hamrén

Af Torkil Fosdal

46 kampe på en sæson
I indeværende sæson vil vi nå op på

46 kampe. Vi har spillet 33 kampe i

SAS Ligaen, fem pokalkampe og otte

EC-kampe. Kun en spiller; Hjalte Bo

Nørregaard har deltaget i de første 43,

og i alt er 25 spillere blevet benyttet.

Mål nummer 68
Todi Jónsson scorede i Esbjerg sit mål

nummer 68 for FCK. Det var samtidig

Todis superligamål nummer 54, og der-

med tangerede han Lars Højers rekord

som all-time superligatopscorer.

De skarpe til Backe Farvel Myggen - vi vil savne dig
Hans Backe
Der er ingen tvivl om, at han har en enorm passion for fodbold, og han har

gjort et kæmpe stykke arbejde for F.C. København. Han er absolut en af de

mest talentfulde spillere jeg nogensinde har trænet, på trods af at han har

rundet de 30 år. Jeg har haft fornøjelsen af at træne mange gode fodbold-

spillere gennem årerne, men han er uden tvivl absolut en af de bedste.

Medspiller Hjalte Nørregaard
Han var et forbillede for mig. Både på og udenfor banen. Et utrolig positivt

menneske. Han stod altid klar med gode råd, eller hvis man havde nogle

spørgsmål, kunne man altid gå til ham. Og det gjaldt ikke kun mig, men samt-

lige spillere i truppen. Han havde næsten altid en bold i nærheden, som han

gik og legede med, og han kan nogle ting med bolden, som jeg aldrig har set

før. Han har simpelthen en fantastisk teknik og overblik. Det er virkelig synd,

at så god en fodboldspiller er nødt til at stoppe mod sin egen vilje.

Sportsdirektør Niels-Chr. Holmstrøm
Jeg betegner Erik som en af nordens absolutte bedste spillere gennem tiderne

og vi er meget glade for det han har givet F.C. København i de sidste 3 sæsoner.

Erik har indfriet alle de forventninger, vi havde til ham, og det er med stor

beklagelse, at hans skade skulle ødelægge hans sidste sæson med os.

Alle hverdage fra 17.00-18.00
på 102,9 FM - 104,5 hybrid

LØVETIMEN
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AB Finans A/S
AKD Gruppen 
Arne Valling A/S
AV-Teknik Event Enginering
Sagem Danmark A/S 
Bates Gruppen
Bähncke A/S
Benconi Vinimport
Birch & Rasmussen ApS
BN Agentur A/S
CBB Mobile A/S
CalWin A/S
City Container I/S
Continental  Dæk Danmark A/S
Copy Tosh A/S
Cubus data
DanBolig v/Holm & Hauberg 
DDC
E B Entreprise A/S
Eriksson Stilladser
Esselte A/S
Eurest A/S

EuroPark A/S
FedEX
S·A·T·S Danmark
Framfab A/S
Finlow VVS
Flaskekompagniet A/S
Forsikrings & Pensions 
Rådgiverne A/S
Forstædernes Bank A/S
Forstædernes Bank Hillerød A/S
Genz Kød Engros ApS
Georgia-Pacific Scandinavia
Hanstholm Fisk & Skaldyr A/S
Haribo
H. Helbo Hansen A/S
Herome Danmark
3 ApS
HMJ Systemer
Hydro Texaco
IBM
IJS Ingeniørfirmaet ApS
Imperial Hotel

Inter Revision A/S
Inco Danmark A.M.B.A.
Industrifilter
Installers A/S
ISS Danmark A/S
IT Support Danmark
J.K. Sikring
Jyske Bank
K.C. Frugt ApS
Kemp & Lauritzen A/S
K-SALAT A/S
Kjær & Sommerfeldt A/S
Knud E. Hansen
Kobberøe
Kødgrossisten
Lehmann Nordic Group
Mahé Freight A/ST
Malerværkstedet Per Grønnemose
Masterfoods A/S
Merkur Skilte & Reklame ApS
MT Højgaard A/S
MultiLine A/S

NCC Danmark A/S
NetPartner A/S
N&K Spedition 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 
Personaleforeningen SEB Danmark
Printdivisionen A/S
RAMBØLL A/S
Recall A/S
Robert Rasmussen A/S
Rockwool A/S
Rosendahls Bogtrykkeri
Saatchi & Saatchi
Schlüntz Festudlejning
Sehested Consulting A/S
SN Gruppen

SND-Danmark A/S
SKY RADIO
Sonofon A/S
Song Networks A/S
Swatch Group Nordic
TDC Mobilcenter Ballerup
Topcare DK ApS
Svend Fischer A/S
TULIP INTERNATIONAL 
Twins Consulting ApS
UBRO A/S
Valtech A/S
Vridsløsemagle Turistfart
V. Lindenberg’s Eftf. ApS
Wareco International A/S
Waterfront Communications A/S
Wyrwik Revisions- & Konsulent.
X-Large A/S
YIT A/S

Bacher 
Bauhaus
BRF Kredit 

Glidov Finans 
Mercedes-Benz København A/S
MetroXpress

2ndC Danmark A/S
Aachmann Service
AB Biler ApS
AB Gruppen
Abakion A/S
Acushnet Danmark ApS
Ad Pepper Media Danmark A/S
Advokatfirmaet Steffen Olsen-Kludt
Agen Lys A/S
Alcatel Danmark A/S
Allied Domecq
Alm. Brand Invest
ALT I DAN Service & Entreprise
Amager Fiskehus ApS
Amati Optic
American Express Corporate Travel A/S
AM Hvidevarer A/S
Anlægsgertner Søren Eisbo
AP Allan Ploug A/S
ATEK Teknik A/S
AVIS Biludlejning Danmark A/S
A & E ApS
Agén Lys
A&E Petersen
Balslev Rådgivende Ingeniører A/S
Baridi Køl & Klima ApS
BC Catering Roskilde A/S
BEA Systems
B 1903
Bergs Hvidevarerservice
Brasserie Degas
Bruno Weile Chemicals ApS
Café Nemoland
Cafe Petersborg/Kanalcafeen 
Casino Copenhagen
Ciber Danmark
Castor Data
City VVS A/S
Claus P. Andersen Ap
Clipper Denmark A/S
Clipper Elite Carriers
Coca-Cola
Coca-Cola Tapperierne A/S
Cramo A/S
Colas Danmark A/S
Colorgruppen
Compare Support
Cortex Consult A/S

Craft Scandinavia A/S
Crazy Daisy
Creative Labs
Creuna Danmark A/S
Daki Gruppen A/S
Danmon A/S
DANA Ejendomsservice A/S
DanBolig Vordingborg
Dandental A/S
Dan-Ejendomme as
Danisco Sugar A/S
Danmarks Turistråd
Dansk Erhvervsudvikling A/S
Dansk Kvalitets Rengøring A/S
Dansk Stillads Service A/S
Dansk VVS Teknik
Dampskibsselskabet Norden A/S
Datacon A/S
DBN Malerfirma
Denko ApS
DIAGEO Denmark A/S
D & B A/S
DTA
Dwarf ApS
Effektiv Service Group ApS
EjendomsInvest
EL-Salg A/S
Elconnect ApS
Erik Bagger A/S
Event Group ApS
Eventkeeper A/S
Falck Danmark A/S
Falsing VVS A/S
FC Bornholm
FD Consulting A/S
Fenst Totalentreprise ApS
Filmkonsortiet Hafnia Punk
Flextronics Network Services Denmark
Fluke Networks Danmark
Flügger Farver
Forlaget Coronet A/S
Frederiksberg Byggeentreprise A/S
Freudenberg Simrit A/S
Frokostkampagniet
FTI
Furniture Team
Gastro Union
GBS

Gerni
Grand Vin
Grapenet.aps
Restaurant Grøften 
Gyproc A/S
HCS Transport
H. Friis Grafisk Produktion
HOH Water Technologi A/S
HERTZ Leasing
HERTZ Materieludlejning
Hewlett-Packard
Hill Birch
Hillestrøm VVS ApS
Hjulcentret
Høyrup & Clemmensen A/S
Håndværksmestrene ApS
IDEmøbler A/S
Initiative Universial Media
Industri-Filter A/S
Intersec Security
Invita Køkkencenter
Itavis Storage Solutions
ITNETBIZ A/S
J.A. Diamantboring A/S
JD Transport
Jesper Office
JLG Entreprise A/S
Jægerspris Gulvslibning
Jubii A/S
Kailow Graphic
Kampstrup Service Partner
Kelly Services
Klan Security Systems ApS
K.L. Marketing
Kims A/S
Kjær & Lassen A/S
Kokkebudet Meals on Weels
KontorPartner
Korean Air Cargo
Knud Olesen
KRAFT Foods Danmark
Kühl Distribution
Kühne & Nagel A/S
Lars Christensen Handel A/S
Lars Christiansen Muremester APS
Larsen & Co
LD Betalingssystemer A/S
LD Kontorbeplantning ApS

Light Makers
Lightship Chartering A/S
Louis Poulsen Lighting A/S
Maersk Air A/S
Marienlyst Hotel
MATCHMAKER A/S
Merrild Coffee Systems A/S
Metabo Danmark
Metropolitan Reklame ApS
Michelsen & Rasmussen A/S
MM Elektric ApS
Modulex SignCenter
Mogens Alex Petersen
Monster.dk
Motivator Frugt
MS Total VVS A/S
Murefirmaet H.P. Jensen
Murermester J. Botner
Murermester Jens Nørager
Murermester John S. Pedersen
Microsoft Business Solutions DK ApS
NaviCom
Nerve A/S
NH Distribution ApS
Nordea A/S, København Nord Erhverv
Novartis Healtcare A/S
Novell Danmark A/S
NV Food ApS
O.C. Bjerregaard A/S
OutCom A/S
Peek A/S
Per Porsborg Flytteforretning
Pharma-Vinci
Point Transaction Systems
Pro Partner
Præmal Industrilakering A/S
PT MAIL ApS
P. Henning Jensen
P.V. Mobiltoilet Udlejning
PWJ Rengøring
Racoon Rengøring & Service
Restaurant Balka Strand
RGS Rengøringscenter
Randstad
Real Udland A/S
Reklamecentret A/S
René Gaarde A/S - Peugeot City
Restaurant Theodors

Robert Bosch A/S
RUST ApS
Saint-Gobain Glass
SAVO A/S
Scandinova A/S
Scania Danmark A/S
Scribona Distribution
Secure IT Solutions ApS
SES Advokatfirma
Sigurd Müller Vinhandel A/S
Sille H. Blomster
Skatten.dk
Slagelse Kødgros Kalundborg A/S
Sonofon A/S
Statoil Detailhandel A/S
Strongline
Strandgårdens Vinhandel A/S
Sunrise Reklamebureau A/S
Targus Denmark
TBWA Interactive A/S
Teleperformance A/S
Tesa A/S
TDC
Thiele
Thorengaard A/S
TJ Transmission A/S
T.K. Boesen Holding ApS
TM Telemarketing
Transurance
TV3
URBAN
Uponor Wirsbo A/S
VIP Service, Totalregøring
V. Lauridsen Totalbyg
Virklund Sport
Volapük
Waterfront Communications A/S
waterproof
Weidingerglas A/S
Wulff & Kjærsgaard Revision A/S
XPO Alt om Bar
Xstream ApS
Zyxel Communication A/S
Øjenlæge Sten Asboe
Aalborg Flag & Sport ApS

F.C. Company Club

F.C. Klub 100

Produkt

København | Kampdag søndag den 23. maj 2004 BYENS HOLD

Hovedsponsor

Euro

Super

Liga

TRIO BILER

PUNKTUM

Tofte Kontorcenter

Luk op for noget godt på Familietribunen
Søndag d. 23. maj kl. 15.00  |  FCK – AaB

PARKENS Privathospital
Privathospitalet Hamlet A/S
Ren Energi ApS
Select Sport A/S

Skodsborg Vigør & Fysioterapi
Siemens A/S
South African Airways

Sports Pharma
Øresundsbro Konsortiet

Luk op for noget godt - I samarbejde med Haribo
Haribo kommer på besøg og i dagens anledning forvandles 
Familietribune til en stor sliktribune.
Haribo flyveren – sus i maven for de mindste 
Haribo karrusel – prøv den sjove karrrusel!
Slik bod – gæt et stykke slik og vind det
Uddeling af godter fra Haribo
Tribuneevent: Balloner til alle børn på tribunen 
– se dem flyve mod himlen over PARKEN!

Christine Milton

THE FINAL COUNTDOWN PART 3
Lørdag den 29. maj, kl. 15.00

FC Nordsjælland

F.C. København

Samarbejdspartner 
i F.C. København?
En samarbejdsaftale med F.C. København er andet og mere end
synlighed og profilering af virksomheden og dens produkter. Det er
også adgangsbilletten til et stort og veludviklet netværk af danske
erhvervsvirksomheder, der med topfodbold som fundament har
set de indlysende fordele ved at kombinere traditionel markedsfø-
ring med spændende og oplevelsesrige firmaevents.

Som samarbejdspartner hos F.C. København bliver man også medlem i FCK’s

erhvervsklub, der p.t. tæller ca. 600 virksomheder. Netværket mellem samar-

bejdspartnerne er stort, som ikke mindst skyldes de netværksmæssige tiltag,

der bliver iværksat. Den årlige samarbejdsmesse, hvor samarbejdspartnerne

præsentere sine produkter og serviceydelser over for hinanden, er et stort til-

løbsstykke og mange forretningsforbindelser opstår der. Alle samarbejdspart-

nere får endvidere adgang til en lukket business to business site på internet-

tet, som dagligt bliver brugt til at udbygge sit netværk.

PARKENs eksklusive faciliteter og F.C. Københavns spændingsmættede fod-

boldkampe danner en enestående ramme og et væld af muligheder for

kunde- og medarbejder pleje. Et unikt koncept, der forener forretning med

spændende oplevelser. Som samarbejdspartner med F.C. København får du

også nøglen til Danmarks nationalstadion og en verden af muligheder.

Nedenfor er nogle af de forskellige samarbejdsaftaler kort skitseret.

F.C. Company Club
• Faste VIP-pladser i PARKEN til F.C. Københavns hjemmekampe.

• Let buffet forud for kampene.

• Deltagelse på F.C. Københavns erhvervsmesse.

• Eksponering på samarbejdstavle og i MetroXpress

Klub 100
• Faste VIP-pladser i PARKEN til F.C. Københavns hjemmekampe.

• Buffet forud for kampene.

• Ekstra billetter til F.C. Københavns hjemmekampe.

• Landskampbilletter til alle Danmarks kampe i PARKEN.

• Deltagelse på F.C. Københavns erhvervsmesse.

• Eksponering på samarbejdstavle og i MetroXpress

VIP aftaler
• Faste VIP-pladser i PARKEN til F.C. Københavns hjemmekampe.

• Faste loungepladser i PARKEN til F.C. Københavns hjemmekampe.

• Buffet forud for kampene.

• Ekstra billetter til F.C. Københavns hjemmekampe.

• Bandeeksponering.

• VIP-parkering.

• Billetter til F.C. Københavns udebanekampe.

• Europacuprejser med F.C. København.

• Landskampbilletter til alle Danmarks kampe i PARKEN.

• Koncertbilletter til alle koncerter i PARKEN.

• Deltagelse på F.C. Københavns erhvervsmesse.

• Eksponering på samarbejdstavle og i MetroXpress

Eksklusive loger i PARKEN
• Adgang til alle arrangementer i PARKEN.

• VIP parkering.

• Eksklusive logefaciliteter

• Præferencestilling ved køb af supplerende billetter.

• Konferencefaciliteter i logen.

• Mulighed for egen indretning og udsmykning af logen.

• Synlighed i PARKEN.

• Deltagelse på F.C. Københavns erhvervsmesse.

For yderligere information, kontakt Dan Terkildsen
på mail: dt@parken.dk


