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F.C. København – Herfølge
SØNDAG DEN 19. JUNI KL. 15.00 I PARKEN

Efter kampen 
siger vi farvel til 
FCK-legenderne 
Todi & Zuma
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To “Sibu” from 
some of his fans

”FCK LOVES YOU 4 EVER 
- WE NEVER FORGET OUR HEROES!!!” – Bo

“Zuma: You’re second to none 
- the greatest player F.C. København have 

ever had.” – Matias

”Good luck in Germany, I’m sure you’ll do great! 
And thanks for the good years and 

great memories.” –Astrid

“Best of luck in Germany, I am sure you will 
have no difficulties becoming a success in the 

Bundesliga.” –Martin

“The most controlled piece of technique I have 
EVER seen on Danish ground. That wonderful over-

head kick was a masterpiece!” –Jesper

“Zuma: It has been a priviledge to watch you play 
for our club these past five years, we can’t ask for 

more.” –Freek

“Zuma... You are a great player - show those 
Germans how to play football!!” –Christian

     fra fck.dk

af Søren Naundrup Jensen 

To legender takker af. To angribere med tilsammen 121 mål i bagagen 
forlader os. Todi er den mest scorende i F.C. Københavns historie, og Zuma 
er nok den bedste spiller, som har repræsenteret Byens Hold. 

Todi kom til os i sommerpausen 
1997 og debuterede ude mod 
Vejle den 22. juli. Det blev kun til 
otte kampe i den første halvsæ-
son, men fra 1998 blev der mas-
ser af spilletid, da Todi i foråret 
spillede sytten af atten kampe. 
Todi blev fast mand og til trods 
for mange skader, er det blevet 
til 207 kampe, hvilket kun over-
gås af fire andre spillere. Ingen 
har dog kunnet overgå ham på 
All-time topscorer-listen, hvor 
han med 68 mål indtager 
førstepladsen. Todi scorede 

sit første mål i hans anden kamp, den 
3. august 1997, og siden da har vi ofte nydt hans målfarlighed. Todi blev 
vores topscorer i både 2000/01 og 2002/03, og han er vores topscorer i 
såvel superligaen (delt med Lars Højer) og i Europa Cup’en. Det blev til otte 
sæsoner for Todi, og han vil altid blive husket for sin styrke og energi og for 
mange flotte mål. Hvem glemmer hans følte spark over Mogens Krogh i 4-1 
sejren over Brøndby, hans flotte solotur på Gladsaxe Stadion eller da han i 
sidste sæsons guldkamp mod Esbjerg kom på banen kort før tid og scorede 
et rent energimål.
  
Zuma så vi for første gang i foråret 
2000. Første gang, vi så ham, var i 
en træningskamp i PARKEN, hvor 
han fra første boldberøring viste, 
at han ville blive noget specielt. 
Zuma debuterede mod AaB den 
12. marts 2000, og siden da 
er det blevet til 187 kampe. 
Zuma scorede sit første mål 
i en pokalkvartfinale mod AB, 
og siden da har han scoret 53 
gange. Zuma er dermed den 
tredje mest scorende spiller 
i F.C. Københavns historie, og 
han nåede at blive såvel sæsonens 
spiller i 2000/01 og topscorer i 2001/02. Igennem 5 1⁄2 
sæsoner er Zuma blevet elsket af fans og respekteret af modstandere, og 
han har siden sin ankomst imponeret hele det danske fodboldland med sin 
fight, sin flotte teknik og sine mange fantastiske mål. Hvem glemmer nogen-
sinde saksesparket i guldkampen i 2001, som vel er det flotteste mål i dansk 
superligahistorie. Zuma har sprudlet, især når modstanderen hed Brøndby, 
og alt i alt er det blevet til syv mål mod arvefjenden. Vi har oplevet sejrsmål, 
soloshows og fantastiske afslutninger udefra, og Zuma har hver gang været 
garant for en helhjertet indsats.
   
Todi og Zuma. I vil blive savnet, men aldrig glemt. 
Held og lykke i fremtiden

Niels-Christian Holmstrøm

Sæsonens sidste 
drama i PARKEN 
Indledningsvis et varmt velkommen til sæsonens 
sidste kamp i SAS Ligaen på Danmarks national-
stadion. Efter onsdagens begivenhedsrige fight 
i Aalborg venter endnu et forrygende drama i 
PARKEN på søndag klokken 15.00 

Den korte, men enestående danske sommer har allerede meldt sin ankomst 
som dramaets smukke kulisse. Spændingen om sølvmedaljerne, og næste 
sæsons deltagelse i UEFA Cup, har tilsat drejebogen den nødvendige nerve. 
Og med udsigten til et farvel til to af klubbens største profiler gennem tider-
ne, Todi Jónsson og Sibusiso Zuma, er der næsten garanti for, at de store 
følelser kommer i spil. 

Det kan med andre ord blive en fantastisk afsked med en sæson, hvor alle 
i og omkring F.C. København har taget turen op og ned i den emotionelle 
rutschebane flere gange. 

Respekt
Et generelt miserabelt efterår kostede os tidligt livet i Europa og sendte os 
ned på en utilfredsstillende 5. plads i SAS Ligaen. På trods af mange skuffelser 
arbejdede Hans Backe, C.V. Jensen og spillerne sig i vinterpausen tilbage på 
deres normale og høje niveau. 

Med en gennemsnitlig pointhøst på lidt over 2,0 per kamp i foråret har 
truppen nu bragt sig i en situation, hvor den ikke blot kan indfri sæsonens 
sportslige målsætning (kvalifikation til en europæisk turnering) med uafgjort 
mod Herfølge, men tillige med en sejr kan sikre sig “titlen” som forårets 
bedste hold i Danmark. Hvis arbejdet gøres færdigt på søndag - og det bliver 
bestemt ikke let - vil det være en mandfolkepræstation.

At holdet desuden ekspederede de norske og svenske mestre ud af Royal 
League, og siden blev de første skandinaviske klubmestre, bør aftvinge res-
pekt. Ikke mindst i lyset af de utallige skader og karantæner, der har betydet, 
at vi vel næppe på noget tidspunkt i sæsonen har været i stand til at stille 
med den samme formation i tre kampe i træk.     

Fantastisk opbakning 
Respekt er også det første ord, der falder mig ind, når jeg skal give udtryk for 
den opbakning, som F.C. København har oplevet i løbet af sæsonen fra fans 
og kommercielle samarbejdspartnere. 

Inden den sidste kamp har vi præsteret et tilskuergennemsnit på 21.602 til-
skuere i SAS Ligaen, og på intet tidspunkt har vi haft under 15.000 tilskuere 
til en kamp i ligaen. Det er i øvrigt over 44 måneder siden, at vi ikke har været 
et femcifret antal tilskuere til en turneringskamp i PARKEN, så der er ingen 
tvivl om, at de nye tilskuerstandarder i dansk fodbold i almindelighed, og i 
F.C. København i særdeleshed, har bidt sig fast.

Den markante opbakning fra fans og kommercielle samarbejdspartnere er 
det fundament, som F.C. København hviler på, og det bliver stærkere sæson 
for sæson. Det vil jeg gerne sige en stor tak for.

Tak skal der også lyde til både “Sibu” (Zuma) og Todi Jónsson. Begge har 
været helt centrale skikkelser i den forvandling til dansk storklub, som 
F.C. København har gennemgået de sidste 5-6 
sæsoner. De rejser fra klubben med tre nationale 
mesterskaber i bæltet, og hvis vi er i stand til at 
gøre arbejdet færdigt på søndag, så har de også 
et par sølvmedaljer med på rejsen. Jeg ved, at de 
vil blive behørigt fejret på stadion, så her vil jeg 
nøjes med at sende en varm tak og et ønske om 
held og lykke på deres videre færd i fodboldkarri-
eren og livet. Deres navne vil for altid stå printet 
i F.C. Københavns historie.

Afslutningsvis velkommen 
til spillere, ledere og fans fra 
Herfølge.

Når vi i F.C. København kun med stil-
færdig tilfredshed noterer dette posi-
tive udkomme, er det selvfølgelig på 
baggrund af, at vi de seneste to år har 
sikret os mesterskabet og oven i købet 
vandt ”The Double” i sidste sæson. Vi 
er således bedre vant og der skal ikke 
herske tvivl om, at vi er stærkt opsatte 
på at flytte mesterskabspokalen tilbage 
i vores pokalskab i næste sæson. 
Med en forhåbentlig andenplads med 
kvalifikation til UEFA Cup og Royal 
League til følge har vi opfyldt sæso-
nens målsætninger. Når vi dertil læg-
ger at vi nåede frem til semifinalen i 
Pokalturneringen, ligesom vi blev his-
toriens første vinder af den nye skan-
dinaviske klubturnering Royal League 
og endvidere stod som vindere af Super 
Cuppen, ja så er der mange positive 

oplevelser at se tilbage på. Men til-
bageblikket på sæsonen - formentlig 
også i eftertidens historiske lys – er 
også præget meget af vores nederlag i 
Champions League kvalifikationen. Et 
nederlag som vi forhåbentlig for lej-
lighed til at revanchere os for i den 
kommende sæson.

Vi skal i dag sige farvel til to store 
FCK-profiler Todi Jónsson og Sibusiso 
Zuma. Begge spillere har været hos os 
i en længere årrække og har hver på 
sin måde med deres spil og scoringer 
været en stærk medvirkende faktor til 
de flotte resultater, som vi har opnået 
ikke mindst i de senere år. Vi vil komme 
til at savne begge spillere både på og 
uden for banen, idet de begge er et par 
prægtige fyre. Jeg vil gerne på hele klub-

bens vegne ønske såvel Todi som Sibu al 
mulig held og lykke fremover. 

Måske er der andre spillere, som forlader 
os efter søndagens kamp, men det er der 
ikke klarhed over p.t. Der er et gammelt 
ordsprog der siger, at for de gamle der 
faldt er der nye overalt. Det er måske også 
her i evalueringstimen, at man skal huske 
at glæde os over, at KB’s U18-hold blev 
danmarksmestre for andet år i træk og at 
DS-holdet har sikret sig oprykning til den 
nye 2. division. Et DS-hold der er spækket 
med ungsenior-talenter, hvoraf flere som 
vi utvivlsomt allerede i næste sæson vil 
se i SAS-ligaen. Fødekæden er således på 
plads i F.C. København.

Først og fremmest gælder det dog kam-
pen mod Herfølge, som jo er rykket ned.

Vi ønsker Herfølge held og lykke i 
bestræbelserne på at vende tilbage til 
SAS Ligaen hurtigst muligt, men vi må 
af hensyn til os selv gøre alt hvad vi 
kan for at afslutte turneringen på bedst 
mulig vis med en sejr i PARKEN over 
Herfølge.

I sæsonens sidste kamp mod Herfølge på hjemmebane kan vi med minimum uafgjort sikre os 
sølvmedaljer og adgang til UEFA Cup efter sommerpausen. Et resultat som alle danske fodboldklubber på 
nær én formentlig vil være lykkelige for.

 

Turneringsåret 2004/05 rinder ud

Todi kom til os i sommerpausen 
1997 og debuterede ude mod 
Vejle den 22. juli. Det blev kun til 
otte kampe i den første halvsæ-
son, men fra 1998 blev der mas-
ser af spilletid, da Todi i foråret 
spillede sytten af atten kampe. 
Todi blev fast mand og til trods 
for mange skader, er det blevet 
til 207 kampe, hvilket kun over-
gås af fire andre spillere. Ingen 
har dog kunnet overgå ham på 
All-time topscorer-listen, hvor 
han med 68 mål indtager 
førstepladsen. Todi scorede 

sit første mål i hans anden kamp, den 
3. august 1997, og siden da har vi ofte nydt hans målfarlighed. Todi blev 

Zuma så vi for første gang i foråret 
2000. Første gang, vi så ham, var i 
en træningskamp i PARKEN, hvor 
han fra første boldberøring viste, 
at han ville blive noget specielt. 
Zuma debuterede mod AaB den 
12. marts 2000, og siden da 
er det blevet til 187 kampe. 
Zuma scorede sit første mål 
i en pokalkvartfinale mod AB, 
og siden da har han scoret 53 

han nåede at blive såvel sæsonens 
spiller i 2000/01 og topscorer i 2001/02. Igennem 5 1⁄2 

Farvel til Todi og Zuma
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Todis farvel - det sidste interview
Den stille og rolige færing, Todi Jónsson, 
har på sin helt egen facon sat sit præg på 
Byens Hold gennem næsten otte sæsoner. 
Han er klubbens All-time topscorer og 
er samtidig også sit hjemlands største 
idrætsmænd gennem tiderne. 

Trods en del skader, som ville havde slået en del andre spillere ud, har 
Todi altid været en publikumsfavorit grundet hans vilje og mod, og den 
måde han altid har fightet sig tilbage i varmen på førsteholdet. Vi har 
ikke set så meget til ham på banen i den senere tid, men ikke desto 
mindre har ingen i klubben glemt, hvor meget Todi har bidraget med til 
Byens Hold gennem årene. Efter kampen i dag hylder vi ham for det han 
er: En FCK-legende.

Det hele startede i 1997: ”Jeg spillede fire sæsoner i Lyngby og så var jeg 
transferfri. Jeg havde andre tilbud fra udlandet, men jeg var utrolig glad for 
at komme til F.C. København, selvom det ikke rigtig kørte for klubben på det 
tidspunkt. I Lyngby scorede jeg mange mål pga. min hurtighed i kontrafasen, 
men her i F.C. København praktiseres en anden spilstil, og det krævede at jeg 
brugte min krop mere, og jeg udviklede mig til at være en boksspiller.” 

Han har en speciel status blandt tilskuerne i PARKEN - en status han er 
bevidst om og taknemlig for, men han er også klar over, at det kræver 
meget at være angriber i F.C. København og forventningerne altid er 
tårnhøje. ”Presset har for mit vedkommende været der allerede fra dag 
1. Jeg kunne mærke, at når det ikke gik så godt, så får man klar besked 
fra tilskuerne, og jeg har da haft mine små kriser i de sidste 8 år. Jeg 
har omvendt også haft mange store oplevelser og min bedste sæson 
var 2001, hvor vi vandt mesterskabet. Det var virkelig stort efter så 
mange år, hvor vi kun lå nummer 7 eller 8 i rækken”.

Todi har scoret 68 mål for klubben, og som ægte angriber kan han huske 
de fleste af dem! ”Det teknisk bedste mål jeg scorede var mod Brøndby 
i 1997, hvor jeg lobbede bolden over Mogens Krogh, hvis I husker det 
(JA, det husker vi!), og det mål jeg scorede ugen efter i AB, hvor jeg løb 
fra midten var heller ikke dårligt... og så var der også langskudsmålet 
fra midterlinien mod Ferencvaros i UEFA Cuppen i 2003.” Vi er så også 
nogen, der kan huske de fantastiske mål mod Silkeborg, Lyngby og ja, 
mange flere.!!
Man kan ikke tale om Todi uden at nævne hans høje skadesfrekvens, som 
har holdt ham ude i korte og længere perioder i de sidste 8 år. ”Jeg havde 
en periode med mange fibersprængninger, som heldigvis er væk nu, og jeg 
har også haft en del ”uheldige” skader, som alle fodboldspillere bliver udsat 

for. Det er klart at alle disse skader, har betydet at jeg har manglet stabil-
itet, og der har været andre spillere, der har gjort det godt i mit fravær. Det 
har betydet at det tit har været svært for mig at komme på holdet....men 
jeg er ikke bitter over det, sådan er det bare.”

Todi har set mange udskiftninger i klubben både blandt spillere, træ-
nere og i ledelsen, men den største ændring har han set er ude i byen.” 
F.C. København er nu meget større, end da jeg startede, og man møder 
en langt mere massiv interesse for alt, hvad der sker i klubben, når man 
går på gaderne i København. Jeg kan huske, da jeg kom til klubben, at der 
kun fandtes et kontor ude i Hellerup. Klubben ejede ikke stadion og havde 
ingen merchandise-butikker, men nu er F.C. København virkelig blevet 
”Byens Hold”. Jeg har fået mange gode venner gennem klubben, og det er 
noget helt specielt at spille for denne klub og se den vokse sig til den bed-
ste i Danmark, som det forholder sig nu. Jeg er meget taknemlig over for 
alle dem, som har støttet mig i min tid her i F.C. København, og jeg glæder 
mig nu til at starte en ny fase i mit liv. Jeg har nu været i København 12 år, 
og kan ikke forstille mig at flytte fra byen”.

Todi, tak for de mange gode år. Vi vil 
savne dig.  

PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT

Øster Allé 50
2100 København Ø.
Tlf. 35 43 31 31
www.fck.dk/www.parken.dk
Bestyrelsesformand: 
Flemming Østergaard
Adm. Direktør:
Jørgen Glistrup
Sportsdirektør: 
Niels-Chr. Holmstrøm
Kommerciel Direktør:
Dan Hammer
Ansvarlig redaktør: 
Charles Maskelyne
Lay-out: m5design
Fotos: Birger Vogelius

CHEFTRÆNER FCK
Hans Backe

Øvrige stab
Assistenttræner:
Carsten V. Jensen
Målmandtræner: Per Wind
Fysiske trænere:
Anders Storskov,
Jesper L. Andersen
Materialemand:
Preben Jet Jensen
Talentchef:
Torben Storm
Læge: Frank Odgaard
Fysioterapeut:
Morten Frederiksen
Massør: Jesper Larsen

    HOLD K V U T MÅL P
1. Brøndby IF 32 19 9 4 59 - 23 66 
2. F.C. København 32 16 8 8 52 - 38 56 
3. FC Midtjylland 32 16 6 10 45 - 39 54 
4. AaB 32 15 8 9 58 - 41 53 
5. Esbjerg fB 32 13 9 10 59 - 45 48 
6. Viborg FF 32 13 9 10 41 - 42 48 
7. OB 32 12 9 11 58 - 41 45 
8. Silkeborg IF 32 12 8 12 47 - 50 44 
9. AGF 32 11 6 15 47 - 50 39 
10. FC Nordsjælland 32 8 6 18 36 - 57 30 
11. Herfølge 32 6 6 20 28 - 70 24 
12. Randers FC 32 5 8 19 28 - 62 23

SAS LIGAEN  2004 | 2005

KAMPENS DOMMERTRIO
Dommer:  Peter Rasmussen
Liniedommere: Henrik Malmberg
Bo Abildgaard

Herfølge Truppen

Målmand
1. Morten Cramer
25. Jakub Droppa

Forsvar
2. Jacob Bresemann
3. Peter Gravesen
4. Peter Hansen
5. Sladan Peric
17. Aurelius Skarbalius
18. Billy Berntsson

Midtbane
- Emil Schouw Petersen
6. Sune Heilbo
7. Kim Kristensen
8. Anders Feldstedt
9. Allan Nielsen
13. Jan Frederiksen
15. Christian Nielsen
19. Bojan Tadic
20. Morten Avnskjold
77. Rune Hagen

Angreb
10. Kenneth Jørgensen
11. Paul Hübertz
12. Ebrima Sowe
14. Mads Kjøller Westh
21. Charles Gbeke
23. Alen Marcina
Trænere: Allan Nielsen
Michael Schønberg
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STATISTIK 04/05

Hjemme / ude 

Resultat     

Turnering

I alt  61 41 5   x = spillet hele kampen    i = indskiftet    u = udskiftet    D = Debut    U - Udvisning    a = Advarsel    Tal = mål   *Selvmål

1. Magnus Kihlstedt 14

2. Lars Jacobsen 29  3 1 44
3. Urmas Rooba 3
4. Bo Svensson 27 1 3 1 36 
5. Janne Saarinen 10 1
6. Tobias Linderoth 28  6  34
7. Álvaro Santos 30 9 2 1 29 
8. Michael Silberbauer 30 9 2  12
9. Magne Hoseth 27 10 2 1 44
10. Sibusiso Zuma 24 6 3  18

12. Todi Jónsson 5
15. Peter Christiansen 22  1  6
16. Dan Thomassen 22 1 7  34
17. Ole Tobiasen 25 4 1  4

21. Balázs Rabóczki 16
22. Morten Bertolt 1
23. William Kvist 1
24. Christian Traoré 29  3  14
25. Hjalte Nørregaard 36 11 4  20
26. Elrio van Heerden 3 1
27. Jesper Bech 31 3 2  12 
28. Martin Bergvold 11 1
31. Benny Gall 6
32. Peter Møller  29 6 2 1 70
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For få runder siden var der et 
meget tæt opløb – eller måske 
snarere ”nedløb” – mellem Herfølge, 
Randers og FCN. Det kunne man 
forvisse sig om, ved at checke SAS 
Liga-stillingen på Herfølges officielle 
hjemmeside – den er ikke opdateret 
siden 29. runde, hvor der stadig kun 
var 1 point op til en plads i sikker-
hed. Herfølge havde runden forinden 
vundet den vitale kamp mod FCN – 
den kun anden sejr i forårssæsonen 
- men kunne som bekendt ikke følge 
med FCN i slutspurten, og efter 2 
sæsoner i den bedste række, er der 

igen 1. divisions-fodbold i Herfølge 
til efteråret.

Spørgsmålet er hvor længe det varer 
– der snakkes (igen) meget om en 
fusion med Køge, som længe var 
lige ved og næsten i toppen af 1. 
division, men måtte opgive at følge 
med Horsens, Sønderjyske og Frem, 
da det strammede til. Der er næppe 
tvivl om, at de 2 klubber hver for sig 
vil kunne spille med om oprykning 
næste sæson, så der burde være 
gode odds for, at et fælles mand-
skab kan vende hurtigt tilbage til 

SAS Ligaen. Men turneringsbestem-
melserne forhindrer, at en even-
tuel fusion kan træde kraft allerede i 
næste sæson, for så skulle den være 
anmeldt inden 1. marts - så det må 
vi have til gode.

Der vil dog ske en del forandringer 
i klubben. Blandt andet står det 
fast, at Allan Nielsen forlader klub-
ben til sommer – han har officielt 
været spillende træner, men har 
været mere træner end spiller. Blot 
en enkelt kamp er det blevet til, 
men der scorede han til gengæld 

Af Torkil Fosdal

sejrsmålet mod AGF... Den anden 
træner, Michael Schjønberg, er 
endnu ikke kommet med nogen 
udmelding om fremtiden. Den uor-
todokse angriber Poul Hübertz spil-
ler også afskedskamp i dag, inden 
han drager til Nordjylland og til-
træder i AaB.

Der er dog trøst, og måske også 
kommende forstærkninger, at hente 
i Herfølges ungdomsafdeling, hvor 
der er godt gang i talentudviklingen 
– og i foråret blev man faktisk offi-
cielle danske mestre for U/21-hold 

Herfølge kommer til PARKEN på søndag med alt at vinde og intet at tabe – det er allerede definitivt slut 
med SAS Liga i Herfølge i denne omgang. Det står matematisk klart efter onsdag aftens nederlag til OB 
selvom FC Nordsjælland tabte til Silkeborg.

ved at slå Esbjerg i de 2 afgørende 
finalekampe med i alt 5-2.

Men her og nu gælder det altså 
”kun” æren og muligheden for at 
slutte sæsonen af med et lille plas-
ter på nedrykningssåret i form af en 
ordentlig indsats og et godt resul-
tat. Og man skal aldrig sige aldrig 
– Herfølge har en lang tradition for 
at spille lige op med os i PARKEN, 
så... kom og vær med - og god som-
mer til alle!

Herfølge har ”kun” æren at spille for 
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Vi ønsker Herfølge held og lykke i 
bestræbelserne på at vende tilbage til 
SAS Ligaen hurtigst muligt, men vi må 
af hensyn til os selv gøre alt hvad vi 
kan for at afslutte turneringen på bedst 
mulig vis med en sejr i PARKEN over 
Herfølge.

I sæsonens sidste kamp mod Herfølge på hjemmebane kan vi med minimum uafgjort sikre os 
sølvmedaljer og adgang til UEFA Cup efter sommerpausen. Et resultat som alle danske fodboldklubber på 
nær én formentlig vil være lykkelige for.
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Øster All
2100 København Ø.
Tlf. 35 43 31 31
www.fck.dk/www.parken.dk

Carsten V. Jensen
Målmandtræner:
Fysiske trænere:
Anders Storskov,
Jesper L. Andersen
Materialemand:
Preben Jet Jensen
Talentchef:
Torben Storm
Læge:
Fysio
Morten Frederiksen
Massør:
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A N N O N C E
BYENS HOLD

AGA A/S
AKD Gruppen 
Arne Valling A/S
AV-Teknik Event Enginering
Bates Gruppen
Bähncke A/S
Benconi Vinimport
BN Agentur A/S
Bonell’s Guld, Sølv & Ure
CBB Mobile A/S
City Container I/S
Continental  Dæk Danmark A/S
Copenhagen Coach Service  Paaske Bus
Copy Tosh A/S
Creuna Danmark A/S
DanBolig v/Holm & Hauberg
Dansk Stillads Service A/S
DDC
E B Entreprise A/S
EL-Salg A/S

Eriksson Stilladser
Eurest A/S
EuroPark A/S
Framfab A/S
FB Gruppen A/S
Fleggard
Forstædernes Bank Hellerup
Forstædernes Bank 
Erhvervs- og Investeringscenter Værløse
Genz Kød Engros ApS
Georgia-Pacific Scandinavia
Globel ApS
Grapenet.aps
Hanstholm Fisk & Skaldyr A/S
Haribo
H. Helbo Hansen A/S
Herome Danmark
3 ApS
Honeywell A/S

HMJ Systemer
DK Benzin Valløby
IBM
IJS Ingeniørfirmaet ApS
Imperial Hotel
IM Service
Inter Revision A/S
Inco Danmark A.M.B.A.
Installers A/S
ISS Facility Services A/S
J.K. Sikring
Junkers Industrier A/S
K.C. Frugt ApS
Kemp & Lauritzen A/S
Kick Music
Kjær & Sommerfeldt A/S
Lehmann Nordic Group
- Your Regional Partner in Global Transport
Luftfilter A/S
Mahé Freight A/S
- a Member of the Lehmann Nordic Group
Malerværkstedet Per Grønnemose
Masterfoods A/S

Mercury Interactive A/S
Mermaid Technology A/S
MT Højgaard A/S
MultiLine A/S
MyTravel Denmark A/S
NetPartner A/S
N&K Spedition A/S
Niels Baunsøe AS
Nielsen & Co
Nielsen & Christensen 
Revisionsaktieselskab
NordicGSA
Nordania Leasing
Norrporten
Observer Danmark A/S
O.K. Shipping I/S
OSD Scandinavia
Pantom A/S
PIONEER DANMARK A/S
Printdivisionen A/S
RAMBØLL A/S
Robert Rasmussen A/S

Rockwool A/S
Rosendahls Bogtrykkeri
Royal Auping Scandinavia
SAM International A/S
Schlüntz Festudlejning
Sehested Consulting A/S
SND-Danmark A/S
Sonofon A/S
Svend Fischer A/S
TELE 2
TFC Fast Food A/S
Twins Consulting ApS
UBRO A/S
Uniq Nordic A/S
Valtech A/S
Vridsløsemagle Turistfart
Wareco International A/S
Wyrwik Revisions- & Konsulent.
X-Large A/S
YIT A/S

Bacher 
Bauhaus
BikubenFonden

BRF Kredit 
Frisko A/S
Glidov Finans

2ndC Danmark A/S
Aachmann Service
AB Biler ApS
A.M. Rosengaard A/S
A-V-N Maskin A/S
Abakion A/S
Ad Pepper Media Danmark A/S
Agen Lys A/S
Allied Domecq
Alm. Brand Invest
Amager Fiskehus ApS
Amati Optic
American Express Corporate Travel A/S
AM Hvidevarer A/S
Anlægsgertner Søren Eisbo
Andreasen & Elmgaard ApS
AP Allan Ploug A/S
ATEK Teknik A/S
AVIS Biludlejning Danmark A/S
Agén Lys
Baridi Køl & Klima ApS
BC Catering Roskilde A/S
BEA Systems
B 1903
BILSBY
Brandt Diamant
Brasserie Degas
Bruno Weile Chemicals ApS
Café Petersborg/Café Espersen
Café Nemoland
Café René
CAS Martin Almdal 
Casino Copenhagen
CGL ApS
Ciber Danmark
Christopher ApS
City VVS & Kloakservice
Clichéfa Grafisk A/S
Clipper Denmark A/S
Clipper Elite Carriers
Carlsberg Salg DK
Cramo A/S
Colas Danmark A/S
Colorgruppen
Cortex Consult A/S
Creative Labs
Daki Gruppen A/S
DANA Ejendomsservice A/S
Dansk Bygningsservice A/S
DanBolig Vordingborg

Dandental A/S
Dan-Ejendomme as
Danisco Sugar A/S
Dansk Erhvervsudvikling A/S
Danske Lægers Vaccinations Service A/S
Dansk Handel & Industri ApS
Dansk Tele Support A/S
Dampskibsselskabet Norden A/S
Datacon A/S
DBN Malerfirma
De Danske Spritfabrikker
De forenede Dampvaskerier
Denko ApS
DIAGEO Denmark A/S
DMD-Bluefish ApS
D & B A/S
Dwarf ApS
EjendomsInvest
EN Gardiner
Elconnect ApS
Enalyzer A/S
Etrade Bank
Event Group ApS
Falck Danmark A/S
Falsing VVS A/S
FC Bornholm
FedEX
Fenst Totalentreprise ApS
Flytteforretningen Axdal A/S
Flügger Farver
Forlaget Coronet A/S
Forsikrings & Pensions 
Rådgiverne A/S
Frokostkompagniet
FTI
Furniture Team
Garanti Invest
Gerni
Gerimax
Erik Sørensen Grand Vin
Restaurant Grøften 
Gyproc A/S
H P Online
Habro Gruppen 
H. Friis Grafisk Produktion
HOH Water Technology A/S
HERTZ Leasing
HERTZ Materieludlejning
Hillestrøm VVS ApS
Hjulcentret

IJ-Container ApS
Initiative Universial Media
Intra Juvel A/S
INTRA PRODUCTS A/S
Invita Køkkencenter
Itavis Storage Solutions
Itavis Services
J.A. Diamantboring A/S
JBJ International ApS
JD Transport
Jesper Office
JLG Entreprise A/S
Johnson Technica A/S
Jægerspris Gulvslibning
Jubii A/S
Jyllands Posten
Kailow Graphic
Kampstrup Service Partner
Kelly Services
Klan Security Systems ApS
Kims A/S
Kjær & Lassen A/S
KOB A/S
KontorPartner
Korean Air Cargo
Knud Olsen
KRAFT Foods Danmark
Kühne & Nagel A/S
Lars Christensen Handel A/S
Larsen & Co
LD Betalingssystemer A/S
LD Kontorbeplantning ApS
Leif Hansen A/S
Light Makers
Lightship Chartering A/S
Logopro
Lyngby Produkthandel A/S
Malermester Heine J. Melgaard
Maersk Air A/S
MATCHMAKER A/S
Media Centret Frederiksberg
Merrild Coffee Systems A/S
Michelsen & Rasmussen A/S
MM Elektric ApS
Modulex SignCenter
Mogens Alex Petersen
Moment A/S
Monberg Sørensen Branding A/S
Multi-Wing International A/S
MS Total VVS A/S

Murefirmaet H.P. Jensen
Murermester J. Botner
Murermester Jens Nørager
Murermester John S. Pedersen
Murermester Lars Christiansen 
Microsoft Business Solutions DK ApS
NaviCom
Nerve A/S
Nordea A/S, København Nord Erhverv
Novartis Healtcare A/S
Nordiske Dokument Kompagni A/S
Nordjyske Bank
Nybolig/Steen Huusum
Nybolig/Vordingborg
Nørrebro Handelsforening
O.C. Bjerregaard A/S
Office Dokument København A/S
OutCom A/S
Per Porsborg Flytteforretning
Politiken
Point Transaction Systems
Pro Partner
Præmal Industrilakering A/S
PT MAIL ApS
P. Henning Jensen
P.V. Mobiltoilet Udlejning
PWJ Rengøring
Raaco International A/S
Racoon Rengøring & Service
Research International A/S
RICO’s TV Inspektion
Restaurant Balka Strand
TR-Center
Real Udland A/S
Reklamecentret A/S
Restaurant Theodors
Robert Bosch A/S
Rocla A/S
RUST ApS
Scandinova A/S
Select Sport A/S
SES Advokatfirma
Sigurd Müller Vinhandel A/S
Sille H. Blomster
Slagelse Kødgros Kalundborg A/S
Sonofon A/S
SOS International A/S
Speciel Brød ApS
Star Tour A/S
Statoil Detailhandel A/S

Strongline
Strandgårdens Vinhandel A/S
Symantec Denmark
Swarco A/S
Sunrise Reklamebureau A/S
Sæbe Compagniet ApS
TBWA Interactive A/S
TR Sikkerhed ApS
Teleperformance A/S
Tegneriet ApS
Tesa A/S
TDC
Tectura A/S
Thiele
T.K.B. Shipping A/S
TM Telemarketing
Toftgaards Smørrebrød
Topcare DK ApS
Travel Sense A/S
Trendsales E/S
Trianon A/S
Trykbureauet A/S
TV3
Uponor Wirsbo A/S
Valora Trade Denmark A/S
VIP Service, Totalrengøring
Virklund Sport
Vognmand Jørgen Bovenschulte
Volapük
waterproof
Weidingerglas A/S
Wulff & Kjærsgaard Revision A/S
Xstream ApS
Zyxel Communication A/S
Øjenlæge Sten Asboe
Aalborg Flag & Sport ApS

Hovedsponsor

Euro

Super

Liga

Tofte Kontorcenter

MetroXpress
NESA
PARKENS Privathospital

Privathospitalet Hamlet A/S 
Ren Energi ApS
Select Sport A/S
Skodsborg Vigør & Fysioterapi

The Voice
Øresundsbro Konsortiet

Produkt

Klub 100

F.C. Company Club

PUNKTUM

SEB Asset 
Management

Tel. 58 38 48 28 · Fax 58 38 48 29

KØD · FJERKRÆ · PÅLÆG M.M.

www.koedgrossisten.dk

Kantiner · Hoteller · Restauranter · Institutioner m.fl.
L E V E R A N D Ø R  T I L
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19-06-05 15:00 OB - AGF Odense Stadion 
19-06-05 15:00 Brøndby - FC Nordsjælland Brøndby Stadion
19-06-05 15:00 Silkeborg - Viborg Silkeborg Stadion 
19-06-05 15:00 FC Midtjylland - AaB SAS ARENA 
19-06-05 15:00 Randers FC - Esbjerg Randers Stadion

Forårets sidste kampe
CARTOON
NETWORK

LØRDAG D. 23. APRIL KL.17.00

F.C. København – FC Nordsjælland
Cartoon Network Dag

Cartoon show - Søren, Johnny Bravo og Scooby-Doo laver ballade på scenen
Scooby-Doo som målmand - kan du score på super Scooby-Doo?
Mød Tom & Jerry og bliv fotograferet med dem
Dexter fra Dexters Laboratorium
- inviterer til minigolf - vind sjove

T-shirts på Dexters minigolfbane
Projekt Anima - prøv at lave din egen tegnefilm. Animatorer, tegneborde og 

filmudstyr står klar til børnene!

HUSK! AT FAMILIETRIBUNEN ÅBNER KL.13.30

CARTOON
NETWORK

LØRDAG D. 23. APRIL KL.17.00

F.C. København – FC Nordsjælland
Cartoon Network Dag

Cartoon show - Søren, Johnny Bravo og Scooby-Doo laver ballade på scenen
Scooby-Doo som målmand - kan du score på super Scooby-Doo?
Mød Tom & Jerry og bliv fotograferet med dem
Dexter fra Dexters Laboratorium
- inviterer til minigolf - vind sjove

T-shirts på Dexters minigolfbane
Projekt Anima - prøv at lave din egen tegnefilm. Animatorer, tegneborde og 

filmudstyr står klar til børnene!

HUSK! AT FAMILIETRIBUNEN ÅBNER KL.13.30

FCK - Herfølge kl. 15.00
Søndag 19. juni kl. 13.30 åbner vi!

Game Dag - i samarbejde med PlayStation, 
Bumberjack.dk og Pixeline

Familietribunen forvandles til et stort spilleeldorado
Lodtrækninger, konkurrencer, overraskelser
Theis - hitter med Cd’en Blå Mandag

Pauseevent - 50 PlayStation-bolde sparkes op til børnene på tribunen i pausen

Aktiviteter hver gang på Familietribunen
•  Bordfodbold  • Lalandia Pladsen – prøv Monky Tonky hoppeborgen og deltag i lodtrækning om et badeo-
phold på Lalandia • FC GolfCourt • PlayStation konsoller  - vi har 4 nye PS2 konsoller med nye super seje 
spil • Billard • Autografhjørnet - mød FCK spillere og få deres autografer • Panduro Værkstedet – kreativ 
hyggekrog med perler, tegnebord og altid nye flotte ting børnene kan lave til hver kamp  • Spillehjørnet 

- flippermaskiner, airhockey og computerspil • Løvehjulet – spil på dine FCK-spillere og vind slik • FCKs 
maskot, løven Leo, hilser på børnene til hver kamp • Straffesparkskonkurrence - kan du score på FCK’s 

målmand? • Hoppeborg - masser af hop og sjov i vores Monky Tonky-hoppeborg 
• Lodtrækning - du kan vinde seje præmie fra Cartoon Network  

DUL DAG

THEIS OPTRÆDER PÅ 
FAMILIETRIBUNEN

www.3.dk

Vil du aldrig 
misse et mål igen?

En tur efter øl, på toilettet eller til 
fødselsdag vil aldrig mere komme 
mellem dig og en scoring – når du 
har en 3Mobil. 3 dong’er dig på 
mobilen, og du kan se målene 
fra SAS-Ligaen igen og igen på 
din 3Mobil.

Den nye Sony Ericsson Z800i er 
netop kåret som årets bedste 3G 
mobil på 3GSM-messen i Cannes 
2005. Med den og 3’s Guldpakke 
vil du aldrig mere misse et mål i 
SAS-Ligaen, Champions League 
eller Premier League. Se hvordan 
3 gi’r dig sport som ingen andre 
i 3Butikkerne, hos en af 3’s 
forhandlere eller på www.3.dk

Butikkerne

Sony 
Ericsson 
Z800i


