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Postboks 2660  
St. Hanshaugen 
N-0131 Oslo 
 
E-post:  
post@supporterunionen.no 
 
Hjemmesider: 
www.supporterunionen.com 
www.banehopper.com  
 
STYRET 
 
Leder: 
Trond Fuhre 
(Birmingham City) 
 
Nestleder: 
Bent Uvaag Johansen 
(Celtic) 
 
Styremedlemmer: 
Balal Bhatti 
(West Ham)  
 
Ray Tørnkvist 
(Leeds United) 
 
Anders Christensen 
(Liverpool)  
 
Økonomiansvarlig: 
Finn Morten Steen 
(Derby County) 
 
I redaksjonen: 
Ray Tørnkvist 
Bent Uvaag Johansen 
Trond Fuhre 
Anders Christensen 

Fra lederen 
Sommeren er herlig på mange 
måter, men for supportere som 
følger britisk fotball blir denne 
perioden i lengste laget! 
 

Overgangsryktene strømmer ut i 
vårt sosiale nettverk, "silly season" 
som det populært heter. Men du 
verden, kjedelig blir det aldri. 
 

Nok en sesong på balløya er historie. Vi opplevde en serieavslutning med 
glede og sorg hånd i hånd. Det er så meget man kunne nevne som påvirker 
oss, men det er et navn som skiller seg klart ut. Jeg ønsker å takke Sir Alex 
Ferguson for alt du ga til britisk fotball. Ingen over, ingen ved siden. Arbei-
derklassesønnen fra Glasgow fikk en imponerende karriere som spiller og 
manager. Han har vunnet flere trofeer enn noen annen manager i engelsk 
fotballhistorie. En høyst oppgående legende som satte dype spor i sine 
klubber. 
 

Det som kjennetegner britisk fotball er den utrolige bredden av gode lag i 
ligasystemet. Det er fascinerende å se lag fra lavere divisjoner klå de store 
klubbene i cupene. Bradford City er et perfekt eksempel hva man kan få til. 
Manager Phil Parkinson førte The Bantams til League 1 og nådde ligacupfi-
nalen gjennom å beseire flere Premier League-klubber på sin vei. Wigan 
Athletic opplevde en vårsesong ingen Latics-supporter vil glemme. De vant 
en uforglemmelig FA-cupfinale mot Manchester City i rein Alfred Hitchcock-
stil. Majoriteten av deres supportere tar nok nedrykket fra Premier League 
med et skuldertrekk.  
 

I Norge finnes det et utall av fantastiske supportere. Vår kåring av Årets 
Supporter er og blir en hyllest til en person som viser et stort engasjement 
og elsk til sin klubb. Gratulerer Thomas Larsen Bergheim, som ble Årets 
Supporter 2012/2013. Du kan lese mer om hans liv som Liverpool-
supporter i årets utgave av Håndboka. Supportercupen ble arrangert for 23 
år på rad, og hvilken flott dag vi fikk på Hundsund Kunstgress. 40 lag fra 28 
supporterklubber ga alt for sin kjære klubb og Tottenham 1 viste oss alle 
hvordan fotball skal spilles. Dette var deres tredje tittel i vårt største og 
viktigste arrangement. I den forbindelse vil vi takke vår samarbeidspartner 
TV2 for et særs viktig samarbeid. Deres innsats for å distribuere TV-fotball 
fra balløya til det norske folk når stadig nye høyder. Deres kvalitet og ikke 
minst kvantitet mot britisk fotball står i god stil til landets interesse for 
verdens herligeste ballspill.  
 

Supporterunionen for Britisk Fotball står for mangfold, og vi er stolte av å 
ha 45 supporterklubber under våre vinger. Om du har tanker om å starte 
en supporterklubb som ikke er medlem hos oss, ta kontakt for råd og infor-
masjon.  
 

Liker du å besøke nye stadioner på balløya? Besøk vår nye hjemmeside 
www.banehopper.com og la deg inspirere.  
 

Lykke til med sesongen 2013/2014 
 
Keep Right On! 
Trond Fuhre  
Leder SBF   
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MEDLEMSTALL SBF 2013 
Alle medlemstall er oppdatert pr. 31. mai 2013 

 Lag 2012/13 2011/12 Endring 
1. Manchester United 44520 44444 76 
2. Liverpool 36637 37598 -961 
3. Arsenal 6200 5972 228 
4. Leeds United 4200 4126 74 
5. Tottenham Hotspur 3700 3343 357 
6. Chelsea 2200 2100 100 
7. Manchester City 1782 1567 215 
8. West Ham United 786 742 44 
9. Stoke City 613 569 44 

10. Queens Park Rangers 595 557 38 
11. Ipswich Town 505 487 18 
12. Aston Villa 445 445 0 
13. Derby County 321 324 -3 
14. Blackburn Rovers 270 262 8 
15. Newcastle United 261 310 -49 
16. Nottingham Forest 249 126 123 
17. Wolverhampton Wanderers 216 193 23 
18. Celtic 176 175 1 
19. Bolton Wanderers 154 196 -42 
20. Sunderland 150 150 0 
21. Norwich City 123 120 3 
22. Everton 120 600 -480 
23. Fulham 120 115 5 
24. Crystal Palace 113 104 9 
25. Portsmouth 101 99 2 
26. Burnley 75 75 0 
27. Sheffield United 65 55 10 
28. Wigan Athletic 62 65 -3 
29. Birmingham City 55 55 0 
30. Woking 52 52 0 
31. Luton Town 48 79 -31 
32. Cardiff City 45 45 0 
33. Brentford 39 36 3 
34. West Bromwich Albion 31 30 1 
35. Hull City 30 30 0 
36. Macclesfield Town 30 30 0 
37. Exeter City 30 25 5 
38. Rochdale 29 29 0 
39. Leicester City 27 9 18 
40. Leyton Orient 25 30 -5 
41. Cheltenham Town 25 24 1 
42. AFC Wimbledon 20 0 20 
43. Southampton 18 16 2 
44. Aldershot Town 17 17 0 
45. Charlton Athletic 9 9 0 
46. Torquay United 0 155 -155 
    105289 105590 -301 
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Som spiller huskes Solbakken kanskje best fra 
sine fire sesonger hos Lillestrøm (1994 til 
1997). I tillegg har han spilt for Hamkam, 
Wimbledon, Aalborg og FC København på 
seniornivå. Etter å ha lagt støvlene på hylla, 
satset Solbakken på en trenerkarriere. Første 
stopp var Hamkam og med gode resultater i 
bagasjen satte han kursen for Danmark og FC 
København. I den danske hovedstaden opp-
nådde Solbakken meget gode resultater og 
vant den danske ligaen seks ganger og utviklet 
FC København til Nordens beste klubblag. 
Etter suksessen i Danmark har Ståle hatt to 
turbulente opphold bak seg – først i FC Köln 
og nå sist i engelske Wolverhampton. 

Like før sesongslutt i Premier League tok vi en 
med prat med ham. 
 
HVOR VIKTIG VAR OPPVEKSTEN I GRUE 
HVOR DU BLANT ANNET SPILTE FOTBALL 
MED KENT BERGERSEN? 
Oppvekst har betydd alt, både for min interes-
se for fotball og min videre karriere som spil-
ler og trener. I barndommen drev jeg også litt 
med håndball og friidrett, men det var hele 
tiden fotballen som var førsteprioritet og det 
jeg ville satse på. Jeg har alltid spilt på midtba-
nen, men spilte også noen ganger spiss og 
midtstopper i krisesituasjoner.  
 

Ståle Solbakken vil  
               tilbake i trenerrollen 

STÅLE SOLBAKKEN STARTET SOM EKSPERTKOMMENTATOR I TV2 VÅREN 2013, OG TRIVES ALLERE-
DE GODT I SIN NYE ROLLE. ROLLEN ER IMIDLERTID IKKE UKJENT FOR SOLBAKKEN; HAN HAR 
VÆRT BENYTTET SOM FOTBALLEKSPERT VED FLERE ANLEDNINGER TIDLIGERE. SOLBAKKEN ER 
IKKE NEGATIV TIL EN FREMTID MEDIEKARRIERE, MEN LEGGER IKKE SKJUL PÅ AT HAN ØNSKER SEG 
TILBAKE TIL TRENERYRKET FØR ELLER SIDEN. 
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I BARNDOMMEN VAR DU EN IVRIG LIVER-
POOLSUPPORTER. HVEM VAR DINE HELTER 
BLANT DE HELRØDE PÅ DEN TIDEN?  
Mine store barndomshelter var de to små 7-
erne på Liverpool – Kevin Keegan og Kenny 
Dalglish. 
 
HVORDAN VAR OVERGANGEN FRA LILLE-
STRØM TIL WIMBLEDON OG PREMIER LEA-
GUE? 
Overgangen til Wimbledon fra Lillestrøm gikk 
fint, men jeg gikk ikke overens med manager 
Joe Kinnear og vanskeligere var det ikke. 
(Solbakken fikk kun seks kamper for Wimble-
don i sesongen 1997/98. Red. anm.) 
 
ANGRER DU I ETTERTID PÅ AT DU TAKKET 
NEI TIL JOBBEN SOM NORSK LANDSLAGS-
SJEF? 
Nei, med landslaget var det et valg jeg tok der 
og da. Fotballforbundet fikk godt betalt i og 
med at Drillo fortsatte, og jeg kunne få mulig-
heten til å trene en klubb i en av de «fire sto-
re» ligaene. 
 
VI KAN IKKE KOMME UTENOM DITT OPP-
HOLD I WOLVERHAMPTON.  SETT I ETTER-
TID; HVA VAR DE VIKTIGSTE ÅRSAKENE TIL 
AT DU IKKE LYKTES? HVA KUNNE DU HA 
GJORT ANNERLEDES?  
I Wolverhampton trivdes jeg virkelig godt. Vi 
hadde et prosjekt på gang som jeg tror ville 
blitt bra, men vi burde ha solgt Matt Jarvis og 
Steven Fletcher tidligere. Da hadde vi fått bed-
re tid til å gjøre et mer omfattende første 
overgangsvindu i august 2012. Vi skulle ha 
kjøpt en tydeligere/mer klassisk «target» spil-
ler. Det hadde passet laget og de andre spisse-
ne godt. Vår filosofi ble godt mottatt av de 
fleste og fungerte godt i perioder. De gode 
periodene ville med litt tålmodighet ha blitt 
lengre og lengre. Da det er sagt burde vi ha 
vunnet to eller tre hjemmekamper til. Vi had-
de tre eller fire hjemmekamper som var under 
forventet standard – dessverre to av dem i 
romjula. Et annet problem var å ta over en 
klubb med en mega «Premier League hango-

ver». Alle vil spille i Premier League, og en 
betydelig lønnsnedgang skaper alltid uro. 
 
HVORDAN VIL DU OPPSUMMERE PREMIER 
LEAGUE SESONGEN 2012/13?  
Sammenlignet med forrige sesong har 
2012/13 vært litt blandet i og med at Manches-
ter Uniteds enorme stabilitet «kvalte» noe av 
spenningen. De andre topplagene har manglet 
litt av det som kreves for å være reelle utford-
rere. Manchester City greide ikke å ta det nes-
te steget fordi de rett og slett ikke var stabile 
nok. Chelsea har byttet manager igjen. Totten-
ham, Arsenal og de to Liverpool-klubbene må 
jobbe knallhardt videre på treningsfeltet og i 
overgangsmarkedet.  
 
HVILKE KLUBBER HAR VÆRT HENHOLDSVIS 
DE STØRSTE POSITIVE OG NEGATIVE OVER-
RASKELSENE? 
Manchester United har med sin enorme stabi-
litet imponert meg mest. Everton, Swansea og 
Southampton har skapt sin egen identitet og 
har alle vært positive overraskelser. De negati-
ve overraskelsene har vært Sunderland, New-
castle og QPR. Alle tre klubbene har helt greie 
ressurser, men Sunderland har hatt det vans-
kelig med å skape noe eget spill. QPR har vært 
svake med og uten ball, mens Newcastle har 
vært milevis fra å følge fjoråret til tross for 
mange gode individuelle spillere. 
 
KAN DU TREKKE FREM NOEN ENKELTSPILLE-
RE SOM HAR IMPONERT DEG I SESONGEN 
2012/13? 
Jeg må få trekke frem seks navn; Gareth Bale, 
Luis Suarez, Michael Carrick, Robbie van Per-
sie, Michu og Santi Cazorla. 
 
Av Bent Uvaag Johansen 
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ÅRETS SUPPORTER 2012/13 

Foto: Dan Cato Røe  
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Gratulerer så mye med å bli Årets Suppor-
ter i Norge. Hva betyr denne utmerkelsen 
for deg? 
Takk for utmerkelsen som Årets Supporter 
2013. Det gjør meg både glad, stolt og ydmyk. 
Jeg har vært Liverpool-supporter i 50 år, og 
jeg har i de senere årene lagt mye vekt på 
supporterkultur og positiv entusiasme i for-
hold til fotballen og samarbeid og respekt for 
andre klubbers supportere. Det er viktig for 
meg, og antakelig en del av årsaken til at jeg 
fikk utmerkelsen nettopp i år. Jeg brenner for 
dette og jeg gir mye av meg selv til f eks de 
som er med på våre fotballturer til England. 
 
Fortell oss om din barndom og hvordan du 
ble Liverpool supporter. 
Jeg ble født og vokste opp på Hamar. Det var 
en fin barndom, og jeg trivdes på alle måter: 
Med familien, kamerater, skolen, fotballen og 
musikken. Jeg spilte (og dømte) selv fotball for 
Storhamar og Hamkam, men valgte Forsvaret 
fremfor en fotballkarriere som 19-åring. Jeg 
ble Liverpool-supporter som 5-åring, i 1963.  
 
Jeg fikk et Beatles-brett i gave. De var fra Li-
verpool og spilte kul musikk. Byen hadde også 
et fotballag med røde drakter som var gode. 
Da var valget lett: Jeg ble Liverpool supporter 
for livet! Jeg klarte på komme meg ned til, og 
satt på, reservebenken på Ullevaal mot 
Strømsgodset i 1974. Mitt første besøk på 
Anfield var 14. april 1976: Liverpool - Barcelo-
na i UEFA-cupens semifinale. Jeg stod på The 
Kop, en fantastisk opplevelse. Det endte 1-1 
og vi vant hele turneringen det året. 
 
 

Hvem var din første fotballhelt og hvorfor? 
Min første fotballhelt var "Sir" Roger Hunt, 
Liverpool-spissen som ble verdensmester 
med England i 1966. 
 
Han var vår største målscorer den gang. Se-
nere ble det Kevin Keegan, som for så mange 
andre. Han var både god, så bra ut, var sym-
patisk og en slags popstjerne med egne plate-
utgivelser osv. Min første båt på Mjøsa het 
Kevin! 
 
Kan du sette ord på hvor viktig Liverpool 
FC har vært gjennom livet ditt? 
Liverpool var min første kjærlighet. Jeg valgte 
tidlig og har aldri vurdert andre britiske klub-
ber. Dette vil vare, slik som det gjør for alle 
ekte fotballsupportere, uansett hvilket lag de 
holder med. Liverpool har gitt meg mange 
gleder og noen sorger i livet, men jeg har vært 
heldig og fått opplevd mange store øyeblikk. 
Jeg har sett ni finaler live, og derav sju seire. Å 
være på plass i Istanbul på min 15 års bryl-
lupsdag 25. mai 2005 var selvsagt en helt 
spesiell opplevelse, men også min første fina-
le i Paris i 1981 er minnerikt. Vi slo Real Mad-
rid 1-0, og min nåværende kamerat Alan Ken-
nedy scoret vinnermålet. Mitt første besøk på 
Anfield er omtalt tidligere. Det var ubeskrive-
lig. 
 
Musikk er også viktig for deg. Kan du nev-
ne band som har gitt deg mye glede? 
Musikk er også viktig for meg. Jeg liker vel 
hardere musikk nå enn i ungdommen. Mitt 
korte hår til tross, jeg er en rockeentusiast. 
Det finnes mange gode band, og jeg er opp-
datert. Mange i min generasjon mimrer tilba-

Liverpool var min første kjærlighet – det vil vare… 
ÅRETS SUPPORTER THOMAS LARSEN BERGHEIM ER EN DE VIRKELIGE RINGREVENE I 
SUPPORTER-NORGE MOT BRITISK FOTBALL. I BUNN OG GRUNN KAN MAN SI THOMAS 
VAR EN AV ILDSJELENE SOM STARTET VÅR DYREBARE SUPPORTERKULTUR. DERFOR 
BLIR DET MED STOR GLEDE OG RESPEKT VI HYLLER HAN. 
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ke til den gang vi var unge, men jeg synes at 
også dagens band har mye å bidra med. 
Beatles var barndommens helter. I ungdom-
men var Genesis, Jethro Tull og Roxy Music 
blant favorittene. Senere har f.eks. Led Zep-
pelin, Pink Floyd, Yes, Jeff Beck og andre gitar-
helter vært viktige. Og canadiske Rush holder 
koken etter 40 år - et strålende band! 

Men det er mange utmerkede unge band 
også, både britiske, norske og andre! 
 
Du er en familiemann, Thomas. Hvordan 
klarer du å beholde familiefreden som 
fotballsupporter? 
Jeg er gift og har tre voksne barn og to barne-
barn. Mine foreldre er også i live. Jeg har selv-
sagt gjort dem alle til Liverpool-supportere.  
 
Men jeg lar ikke min frustrasjon over et tap 
eller dårlig spill gå ut over mine nærmeste.  
 
Og jeg bruker tid på mange andre ting enn 
fotballen. Min kone, mine barn og min far har 
alle vært med til Liverpool. 
Min eldste sønn har sett to finaler; i Athen og 
på Wembley. Så jeg tror ikke familiefreden er i 
fare p.g.a. fotballen. 
 
Du startet forløperen til dagens LFCSCSB i 

1978: "Liverpool-supporterne i Norge". 
Hvordan fikk du tak i informasjon til 

dine medlemsblader/nyhetsbrev? 
Jeg startet Liverpoolsupporterne i 
Norge i 1978, da jeg var sersjant på 
Skjold. Det var forløperen til da-
gens supporterklubb, og jeg holdt 
på alene i ett år. Vi ble nesten 150 
medlemmer. Kontingenten var kr 
10,- pluss fire frimerker a kr 1,25, 
som da var innenlands porto. Det 
var morsomt og givende. Informa-
sjonen kom fra radio og enkelte 
aviser pluss min gode venn i 
Liverpool, Chris Wood. Jeg had-
de god kontakt med ham og 
andre i "London Branch". Dette 

var lenge før mobiltelefoner, 
internett, facebook, twitter 

og organiserte suppor-
terklubber og fellestu-
rer til England! 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
«Beatles og  
Liverpool betyr  
mye for Thomas» 

Foto: Dan Cato Røe  
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Hvilke roller har du hatt i supporterklub-
ben? 
Jeg har hatt ulike roller i supporterklubben. 
Jeg har bestandig vært medlem. Jeg har sittet i 
styret siden 2002. Jeg har hatt fast spalte i 
Kopite siden 2001, og jeg har vært reiseleder i 
over ti år nå. Jeg har vært toastmaster på vårt 
25-års jubileum, auksjonarius, guide på Anfi-
eld etc. Jeg har vært med lenge, og jeg kan 
nok brukes som poteten; til det aller meste! I 
år er jeg for første gang manager for vårt lag i 
Supportercupen. 
 
Hvordan opplever du den typiske Liverpool 
supporteren? 
Den typiske Liverpool supporter er velinfor-
mert, engasjert, lojal og brenner for klubben. 
Vi er mange supportere rundt omkring i ver-
den, og vi er selvsagt alle ulike individer. Men 
vi har et godt og sterkt fellesskap og støtter 
klubben i gode og dårlige tider. Vårt med-
lemstall på ca 40.000 i Norge er imponerende, 
særlig tatt i betraktning at vi ikke har vunnet 
ligaen siden 1990. Jeg tror og håper den jevne 
Liverpool-supporter også oppfører seg godt, 
synger og engasjerer seg! 
 
Tragedien på Hillsborough i Sheffield 15 
april 1989 har påvirket klubben og byen i 
betydelig grad. Hvordan opplevde du ulyk-
ken og den forferdelige tiden for mange 
mot dagens dato? 
Tragedien på Hillsborough i 1989 er mitt vers-
te minne som supporter. Jeg trodde knapt 
hva jeg så på fjernsyn den forferdelige dagen i 
1989. Jeg var i Oslo, for jeg var elev på Hæ-
rens Stabsskole den gangen. At 96 mennesker 
ble drept er svært ille i seg selv. men det ble 
gjort enda verre av at myndighetene la skyl-
den på supporterne våre. Det var vondt og 
etter en altfor lang kamp for rettferdighet, 
kom endelig en rapport som viste at mange 
hadde gjort feil og at supporterne våre ikke 
var skyld i tragedien. Tiden har vist hvordan 
folk i byen står sammen, også de blå. Sterkt 
og imponerende er passende ord for den 
arbeidsinnsatsen de etterlatte og andre har 
utført siden 1989. Det tok 23 år før sannheten 

kom ordentlig frem i lyset. Så får vi se om den 
også gir en slags rettferdighet i rettssystemet 
etter hvert. The S** selger knapt en avis i 
Liverpool fortsatt, og takk for det! 
 
Hva synes du er klubbens styrker og svak-
heter i 2013? 
Liverpool anno 2013 er i en oppbyggingsfase. 
Vi har en ung manager som vet hvordan han 
vil spille. Han må gis litt tid. Vi er på rett veg, 
selv om en del gjenstår. Vi er ikke av de aller 
rikeste klubbene i PL lenger, så vi må jobbe 
grundig og godt. Og vi må få et større stadion-
anlegg snarest. Vi kan slå alle på gode dager, 
men vi har dessverre for mange dager hvor vi 
ikke klarer å omsette sjansene til mål. Men jeg 
er optimist på klubbens vegne. Vi blir bedre 
og mer stabile neste sesong! 
 
Hvordan var det å reise til Liverpool og 
Anfield på sytti- og åttitallet i forhold til 
nå? 
Reiser til Liverpool på sytti- og åttitallet var 
ganske annerledes enn nå. Vi var oftest på 
egenhånd, bodde billig og byen var i perioder 
preget av nedgangstider. Men folket var alltid 
hyggelige og hjelpsomme, fulle av den berøm-
te Scouse-humoren. Jeg ble alltid godt mottatt 
og tatt vare på. Å ha stått på The Kop er noe 
jeg vil være evig takknemlig for. Jeg var ikke i 
byen fra midt på åttitallet til midt på nittitallet 
p.g.a. jobben i nord, små barn etc. I dag er det 
enklere å reise dit, og vi legger opp gode pro-
grammer for alle våre reisende. Byen har 
opplevd bedre tider de seneste årene. Den er 
totalrenovert i sentrum, og jeg kan anbefale 
Liverpool og Merseyside som reisemål for 
alle. 
 
Hva er din aller beste opplevelse på Anfi-
eld? 
Min beste opplevelse på Anfield var nok mitt 
første besøk 14. april 1976, sammen med 
Chris Wood og min kamerat Tor (Leeds sup-
porter). Å være en slank, langhåret (!) nord-
mann på sytten år og få oppleve The Kop 
stående mot Barcelona var enormt. Da Phil 
Thompson scoret, var jeg ikke på bakken på 
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lang tid... Jeg trives også godt med første-
gangsreisende. Å se deres entusiasme, min-
ner meg om min egen debut. Vi har mange 
flotte folk med på turene våre. 
 
Hvem synes du er de tre viktigste spillerne 
i klubbens historie etter den andre ver-
denskrig? 
Å rangere de viktigste spillerne i klubben etter 
1945 er meget vanskelig. For meg er laget og 
drakta viktigere enn enkeltspillere. Men må 
jeg velge, sier jeg Kevin Keegan, Kenny Dal-
glish og Steven Gerrard. Dette fordi de var 
meget gode spillere, men også fordi de repre-
senterte oss på en flott måte også utenfor 
banen. Men de viktigste personene er likevel 
Bill Shankly og Bob Paisley. De skapte klub-
ben om fra et andredivisjonslag til verdens 
beste fotballag på seksti, sytti,- og åttitallet. 
Det var svært gode tider for oss røde... :-) 
 
Hvilken spiller synes du er den beste gjen-
nom tidene? 
Den beste britiske spilleren gjennom tidene 
er det selvsagt enda vanskeligere å svare på. 
Det er alltid noen gode som blir glemt, særlig 
fra andre klubber enn din egen. Etter å ha 
tenkt meg godt om, har jeg vår egen Kenny 
Dalglish helt oppe i toppen sammen med 
f.eks, Gordon Banks, George Best og Alan 
Shearer. Men som sagt, her er det svært 

mange å velge mellom. Liverpool hadde jo 
f.eks bare gode spillere i mange år... Neal, 
Rush, Souness, Barnes, Fowler, Owen osv. 
Terry McDermott og Ray Kennedy er to av de 
mest undervurderte. De var også blant stjer-
ner på et stjernelag. Heldigvis fostres det 
fortsatt strålende spillere på balløya! Det er 
på tide å vinne VM igjen, England! Jeg tror 
mange nordmenn ønsker det. 
 
Supporterunionen for Britisk Fotball (SBF) 
ble stiftet i 1986 og har nå ca 105.000 med-
lemmer "under sine vinger". Hva tror du 
paraplyorganisasjonen har betydd for sup-
porterkulturen i Norge? 
Jeg mener at SBF er viktig for den norske sup-
porterkulturen. Vi trenger noen som samar-
beider på tvers av klubbtilhørighet og dyrker 
mangfoldet blant oss supportere. Jeg håper 
SBF også i fremtiden vil spille en viktig rolle i 
forhold til supportere, media og alle de som 
er glade i dette geniale spillet. Jeg ønsker lyk-
ke til. YNWA, mine venner! Uten britisk fotball, 
og fotball generelt, hadde nok livet vært kje-
deligere! 
 
Av Trond Fuhre 

2011/12: Jan Holten (Liverpool) 
2010/11: Svend Anders Karlsen-Moum (Leeds) 
2009/10: Inge Haug (Ipswich) 
2008/09: Eirik Titland (Bolton) 
2007/08: Gjermund Holt (West Ham) 
2006/07: Rune Engelsen (Everton) 
2005/06: Geir Ingvald Jacobsen (Ipswich) 
2004/05: Tage Herstad (Liverpool) 
2003/04: Tor Sønsteby (Man City) 
2002/03: Ray Tørnkvist (Leeds) 
2001/02: Hege Engestøl/Gerd Signe Vigebo  
               (Liverpool) 
 

2000/01: Lars Huser (Arsenal) 
1999/00: Inge Haagensen (Derby) 
1998/99: Helge Larsen (Celtic) 
1997/98: Gunnar Hansen (Stoke) 
1996/97: Egil Svarstad (Man City) 
1995/96: Finn Morten Steen (Derby) 
1994/95: Tore Berntzen (QPR) 
1993/94: Lasse Lorentzen (Ipswich) 
1992/93: Jostein J. Serigstad (Arsenal) 
1991/92: Andreas Ervik (Birmingham) 
1990/91: Egil Svarstad (Man City) 
1989/90: Terje Hansen (Leeds) 

Tidligere vinnere av årets supporter  
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Etter at SBF opprettet hjemmesiden 
www.banehopper.com høsten 2012, har antall 
personer med 25 eller flere banebesøk økt 
med mer enn 30 %. Vi vet med sikkerhet at det 
er langt flere «groundhoppere» der ute i Nor-
ges land, og elleve stykker av oss ble med på 
SBFs første «groundhoppertur» i påsken 2013. 
Påsken er av mange fotballelskere benyttet 
som reisemål på «balløya» grunnet at det er 
mange kamper på få dager, spenning i topp 
og bunn i alle divisjoner og ofte vårlige tempe-
raturer og pent vær. Det siste viste seg og ikke 
stemme helt denne gangen… 
 
På Skjærtorsdag 28. mars møttes vi alle i løpet 
av dagen på Holiday Inn i sentrum av Birming-
ham. Supportere fra Midlands var godt repre-
sentert med tre «Brummies» (Martin Kolsrud, 
Roger Teig og reiseleder Trond Fuhre) og tre 
«Baggies» (Henrik Skaalvold, Knut Ola Johns-

rud og Stephan Brown). I tillegg var Liverpool 
representert med to svogere fra Stavanger 
området (Jan Sigurd Eike og Frode Skjør-
vestad). De tre siste var Håvard Jektnes, Ray 
Tørnkvist (Leeds United) og artikkelforfatteren.  
 
Reiseleder Trond hadde lagt opp et stramt 
program, og allerede første kvelden reiste fem 
av oss (Trond, Martin, Jan Sigurd, Frode og 
Bent) til Tamworth for middag med legenda-
riske Barry Fry som «guest speaker». Dette ble 
en uforglemmelig aften, og vi ble alle impo-
nert over gjestfriheten, opplegget og fasilitete-
ne til Tamworth. Det må ikke glemmes at det-
te er en klubb på nivå fem i det engelske liga-
systemet, og det er mange Adeccoligaklubber i 
Norge som ikke er nærheten av å ha noe til-
svarende. Vi «groundhoppere» elsker nettopp 
å besøke disse mindre klubbene – dette er 
selve sjelen i britisk fotball og en unik mulighet 

Gutta på groundhoppertur - aldri sur! 



13 

til å komme nær klubbens ledelse og suppor-
tere. Vi fikk sitte på samme bord som formann 
og markedsansvarlig i Tamworth, og alle sup-
porterne var meget positive til oss fem ukjente 
fra nord. Et eksempel på dette; Jan Sigurd er 
en ivrig samler av fotballtrøyer og tror dere 
ikke at en av ledere i Tamworth låste opp sup-
portersjappa og ordnet en trøye til Siggi! Barry 
Fry som nå er formann i Peterborough var 
morsomheten selv; med mange gode histori-
er, og vi lærte alle en del nye banneord den 
kvelden… 
 
Opp og hopp; allerede neste dag var det klart 
for fellestur med tog til Rotherham for å samle 
en ny bane. Banen med det velklingende nav-
net New York Stadium er siste tilskudd av 
moderne stadioner i England og var et impo-
nerende skue med 12.000 sitteplasser. På 
toget fra Birmingham hadde artikkelforfatte-
ren laget en quiz hvor teamet selvsagt var 
«groundhopping». Siggi og Frode vant konkur-
ransen ganske så overlegent, men det var litt 
flaut at en av deltakerne ikke kjente igjen bil-
det av banen til sin egen favorittklubb… Det 
var flere enn oss elleve på New York Stadium, 
deriblant brødrene Hjartøy fra Bergen som ble 
presentert i 2012-utgaven av SBFs Håndbok 
med imponerende 112 banebesøk hver seg. 
Selve kampen mot AFC Wimbledon, som 
hjemmelaget vant 1-0, var ikke mye å skrive 
hjem om, og vi var skjønt enige om at vi hadde 
smakt langt bedre hamburgere enn det som 
ble servert på New York Stadi-
um... Som vanlig hadde 
Henrik gjort hjemmeleksen 
sin (han har oversikt over 
det meste av gode pu-
ber og mikrobryggeri-
er i England) og fire av 
oss tok en «pit stop» i 
Sheffield på vei hjem 
til Birmingham for å 
besøke The Sheffield 
Tap – en imponeren-
de pub med massevis 
av godt engelsk kort-
reist øl. Puben ligger 
på selve jernbanesta-

sjonen i Sheffield og anbefales på det varmes-
te (se www.sheffieldtap.com). 
 
På selve Påskeaften var vi gutta spredt for alle 
vinder. Trond, Roger og Bent tok et tidlig tog til 
London. De to førstnevnte hoppet av i hoved-
staden for å se Arsenal – Reading, mens un-
dertegnede reiste videre til Southampton for 
oppgjøret mot Chelsea sammen med blant 
annet to hyggelige Derby-supportere (SBFs 
mangeårige økonomiansvarlige Finn Morten 
Steen var en av dem). Siggi og Frode tok turen 
til Nottingham for oppgjøret Forest – Brighton, 
mens resten av gjengen nøyde seg med et 
kort togtur til «ølbyen» Burton hvor hjemmela-
get tapte 0-1 for Chesterfield. Det er enkelt å 
ta seg frem i England med tog, men artikkel-
forfatteren anbefaler på det sterkeste å bestil-
le togbillettene på forhånd enten ved å kjøpe 
togpass eller på nettet for eksempel: 
www.thetrainline.co.uk. Her er det mye peng-
er å spare i forhold til å kjøpe billetter på jern-
banestasjonen like før avreise.  
 
Søndag var ingen hviledag for gutta på 
«groundhoppertur» og reiseleder Trond had-
de bestilt omvisning på Church End Brewery i 
Nuneaton – ca. 45 minutter med taxi fra Bir-
mingham sentrum. Church End Brewery er et 
mange gode mikrobryggerier i Storbritannia, 
og vi ble godt mottatt av produksjonsansvarlig 
Karl som stod for omvisningen. Bryggeribesøk 
er alltid populært og vi hadde en meget hygge-

Barry Fry gav jernet som 
«guest speaker» 
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lig utflukt – og selvsagt måtte vi også smake på 
godsakene. Morsomt er det også registrere at 
bryggeriet har lagt ut en sak om besøket vårt 
på sin hjemmeside 
(www.churchendbrewery.co.uk). Etter hjem-
kost til Birmingham valgte noen av oss å fort-
sette på pub med et besøk på The Wellington 
– en meget anerkjent CAMRA-pub i Birming-
ham. CAMRA er forkortelse for CAMpaign for 
Real Ale og er interesseorganisasjon som job-
ber for å fremme britisk øltradisjon og foretar 
vurdereringer av gode puber. The Wellington 
er en de ypperste ambassadørene i Birming-
ham, og er blitt kåret til årets CAMRA pub i 
byen flere år på rad. Det er en hedersbeteg-
nelse å bli omtalt som en CAMRA-pub.   
 
Mandag 2. Påskedag var hjemreisedag for 
noen av gutta, men de fleste gjenværende ble 
med Trond for å overvære lokaloppgjøret 
Birmingham - Wolverhampton på St Andrews. 
Kampen ble en skikkelig nedtur etter den me-
get overbevisende 4-0 seieren på bortebane 
over Crystal Palace for to dager siden. Men 
tap, og vinn med samme sinn er det noe he-
ter… Artikkelforfatteren så derimot sitt snitt til 

å sikre seg to nye banebesøk ved først å reise 
til Doncaster for toppoppgjøret mot Swindon i 
«League One». En avtale med en lokal taxisjå-
før gjorde det mulig å få med seg Sheffield 
United – Carlisle med kampstart kl. 15:00 – 
dog med ikke altfor god margin, men det mes-
te går med god planlegging. Planlegging er et 
viktig stikkord hvis man skal reise som 
«groundhopper» i Storbritannia, og det gir 
også turen en ekstra dimensjon. Halve moroa 
er faktisk å sitte hjemme og planlegge turen 
på forhold! 
 
Dette var første gang SBFs arrangerte en 
«groundhoppertur» og helt sikkert ikke den 
siste! Turen var en suksess fra første minutt 
og alle deltakerne storkoste seg. En stor takk 
til reiseleder Trond for et svært godt opplegg!  
«Groundhopping» er virkelig en hobby å anbe-
fale; man får oppleve nye steder, se mye fot-
ball og treffe likesinnede. Følg på SBFs hjem-
meside www.supporterunionen.com når neste 
«groundhoppertur» arrangeres og meld deg 
på! Jeg garanterer deg at du ikke vil angre… 
 
Av Bent Uvaag Johansen 

Gutta på omvisning på Church End Brewery 
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CHELTENHAM TOWN  
post@cheltenham.no  
www.cheltenham.no 
 
CRYSTAL PALACE  
post@crystalpalace.no  
http://crystalpalace.no 
 
DERBY COUNTY  
sveno@dcscnb.no  
www.derbycounty.no 
 
EVERTON  
eivind@evertonfc.no  
www.evertonfc.no 
 
EXETER CITY  
kristoffer@sandnes.as  
www.exeter.no 
 
FULHAM  
mats@ffcnorway.no  
www.ffcnorway.no 
 
HULL CITY 
jonas@hullscandinavia.com 
www.hullscandinavia.com 
 
IPSWICH TOWN  
post@ipswich.no  
www.ipswich.no 
 
LEEDS UNITED  
rune@leedsunited.no  
www.leedsunited.no 
 
LEICESTER CITY  
per.arne@notoddenfk.no  
http://norfox.net 
 
LEYTON ORIENT  
mail@orientsupporter.com  
www.orientsupporter.com 
 
 

ALDERSHOT TOWN  
kontakt @aldershot.no 
www.aldershot.no 
 
ARSENAL  
kontakt@gunners.no  
www.gunners.no 
 
ASTON VILLA  
ingo@fatland.no  
www.villans.no 
 
BIRMINGHAM CITY  
martin@bskn.info  
www.bskn.info 
 
BLACKBURN ROVERS  
espen.sjetne@gmail.com  
www.brscn.com 
 
BOLTON WANDERERS  
eirik@boltonsupporter.net  
www.boltonsupporter.net 
 
BRENTFORD  
robin.hesmyr@gmail.com  
 
BURNLEY  
henning.mathisen@rikshospitalet.no  
www.burnleyfc.no 
 
CARDIFF CITY  
www.scandinabianblubirds.com 
 
CELTIC  
leder@cscn.no  
www.cscn.no 
 
CHARLTON  
info@charltonsupporter.net 
www.charltonsupporter.net 
 
CHELSEA 
even@chelsea.no  
www.chelsea.no 

SUPPORTERKLUBBER FOR BRITISKE LAG  
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LIVERPOOL  
post@liverpool.no  
www.liverpool.no 
 
LUTON TOWN 
on_the-run@hotmail.com 
www.luton.no 
 
MACCLESFIELD TOWN  
macc@online.no  
www.silkmen.com 
 
MANCHESTER CITY  
soensteb@online.no  
www.manchestercity.no 
 
MANCHESTER UNITED  
medlem@united.no  
www.united.no 
 
NEWCASTLE UNITED  
tan@newutd.no  
www.newutd.no 
 
NORWICH CITY  
momork@online.no  
http://scancanaries.com 
 
NOTTINGHAM FOREST  
www.skogvokteren.org 
 
PORTSMOUTH  
joakim.ellingsen@gmail.com  
www.pompey.no 
 
QUEENS PARK RANGERS  
qprkaare@hotmail.com  
www.qpr.no 
 
ROCHDALE  
rochdale@start.no  
 
SHEFFIELD UNITED 
tommas_blade@hotmail.com 
http://scandinavianblades.webs.com 
 
SOUTHAMPTON  
post@southampton.no  
www.southampton.no 

STOKE CITY  
runar.kvernen@gmail.com  
www.stoke.no 
 
SUNDERLAND  
sthaako@online.no  
www.sunderland.no 
 
TOTTENHAM HOTSPUR  
kontakt@tottenhamsvenner.no  
www.tottenhamshotspur.no 
 
WEST BROMWICH ALBION  
hensk@online.no  
www.baggies.no 
 
WEST HAM UNITED  
line@westhamunited.no  
www.westhamunited.no 
 
WIGAN  
wigan@hotmail.com  
www.wigan.no 
 
AFC WIMBLEDON 
endre.kleiven@gmail.com 
 
WOKING  
roland.sannes@bluezone.no  
http://rolandsannes.wordpress.com 
 
WOLVERHAMPTON WANDERERS  
formannen@vikingwolves.com  
www.vikingwolves.com 
 
 
 
 
 
 
Supporterunionen for  
Britisk Fotball,  
Postboks 2660  
St. Hanshaugen, N-0131 Oslo 
  
www.supporterunionen.no 
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Banehoppere etter sesongslutt 2012/13 
Oversikt over personer med 50 eller flere banebesøk oppdatert etter sesongslutt 2012/13. Se 
www.banehopper.com for en kontinuerlig oppdatert liste.  
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NAVN 
OVER 100 BANER 
RAY TØRNKVIST 
GEIR OVE NESET 
ODD HANSTVEDT 
KNUT AASLAND 
KARL YNGVAR ØVENSEN 
BJARTE WILHELM HJARTØY 
KJELL MORTEN HJARTØY 
VEGARD HOLBERG 
EINAR KVANDE 
75 – 99 BANER 
TORE BERNTSEN 
VIDAR EILERTSEN 
KJELL SKJERVEN 
TROND FUHRE 
SVEN ARTHUR LJOSLAND 
INGE HAAGENSEN 
TROND BRENNA 
STIAN OFFERDAL 
INGE HAUG 
ØYVIND WERRUM 
TONY HALSALL 
ROLF BROWN 
FINN MORTEN STEEN 
FRODE TROLSRUD BERG 
50 – 74 BANER 
JAN SIGURD EIKE 
JAKOB KÅRHUS 
ARILD SVARDAL 
JAN HENRY HALVORSEN 
KNUT TORESEN 
RUNE VIBETO 
BENT UVAAG JOHANSEN 
HÅVARD HANSEN 
OLAV RAMSTAD 
PETER BERGFALL 
HANS BRODSHAUG 
KJELL SKRAM 
HENRIK M HØYER 
GEIR INGVALD JACOBSEN 
GAUTE LYSTER 
TORE GJERDINGEN 
NILS JOHAN DAHL 
FREDRIK ERIKSEN 
JARLE S. BAKKE 
ODD ARVE GULLIKSEN 
PÅL EILERTSEN 
BJØRN ARNE SMESTAD 
OSCAR CHRISTOFFERSEN 
ATLE HUSOM 
JOAKIM BERGQVIST 
TROND ANDERSSON 
PETTER JOHAN PETTERSEN 
VINJAR VIKANES 
TOR JØRGEN SVANBERG 
ARNE KARLSEN 
OLE KRISTIAN HOLTER 
ODD ARNE THINGNES 

FAVORITTKLUBB 
 
LEEDS UNITED 
MANCHESTER CITY 
ARSENAL 
MANCHESTER CITY 
HIBERNIAN 
MIDDLESBROUGH 
ARSENAL 
LEEDS UNITED 
LIVERPOOL 
 
QUEENS PARK RANGERS 
LEEDS UNITED 
LEEDS UNITED 
BIRMINGHAM CITY 
MANCHESTER CITY 
DERBY COUNTY 
MANCHESTER UNITED 
RANGERS 
IPSWICH TOWN 
DERBY COUNTY 
BURY 
MANCHESTER CITY 
DERBY COUNTY 
TOTTENHAM HOTSPUR 
 
LIVERPOOL 
BLACKBURN ROVERS 
LIVERPOOL 
IPSWICH TOWN 
LEEDS UNITED 
LEEDS UNITED 
CELTIC 
PRESTON NORTH END 
ROCHDALE 
ARSENAL 
LIVERPOOL 
MANCHESTER UNITED 
MIDDLESBROUGH 
IPSWICH TOWN 
MANCHESTER CITY 
DERBY COUNTY 
DERBY COUNTY 
TOTTENHAM HOTSPUR 
LEEDS UNITED 
LIVERPOOL 
LEEDS UNITED 
WEST HAM UNITED 
LIVERPOOL 
WEST HAM UNITED 
QUEENS PARK RANGERS 
LEEDS UNITED 
LIVERPOOL 
MANCHESTER UNITED 
WEST HAM UNITED 
DERBY COUNTY 
ARSENAL 
STOKE CITY 

BOSTED 
 
OSLO 
VILNIUS 
KALANDSEIDET 
EVJE 
LIER 
FYLLINGSDALEN 
BERGEN 
TRONDHEIM 
SURNADAL 
 
HAUGESUND 
LANGHUS 
LEEDS/ VIK I SOGN 
OSLO 
KRISTIANSAND 
LEKNES 
OSLO 
SUNNDALSØRA 
KONGSVINGER 
TØNSBERG 
EVJE 
OSLO 
PORSGRUNN 
TRANBY 
 
SOLA 
NEDRE VATS 
FYLLINGSDALEN 
PORSGRUNN 
KOLVEREID 
ULEFOSS 
OSLO 
SILSAND 
OSLO 
LEINSTRAND 
FEIRING 
SARPSBORG 
KONGSBERG 
HAMAR 
STAVANGER 
ABERDEEN 
GJETTUM 
OSLO 
SKIEN 
SKOTSELV 
LANGHUS 
OSLO 
OSLO 
LILLEHAMMER 
UMEÅ 
LAKSEVÅG 
BERGEN 
ULSTEINVIK 
OSLO 
RYKKINN 
HAKADAL 
OSLO 

ANTALL BANER 
 
160 BANER 
159 BANER 
136 BANER 
122 BANER 
117 BANER 
112 BANER 
112 BANER 
109 BANER 
105 BANER 
 
99 BANER 
99 BANER 
97 BANER 
94 BANER 
93 BANER 
92 BANER 
91 BANER 
90 BANER 
88 BANER 
83 BANER 
81 BANER 
80 BANER 
78 BANER 
78 BANER 
 
71 BANER 
71 BANER 
67 BANER 
67 BANER 
67 BANER 
65 BANER 
64 BANER 
60 BANER 
60 BANER 
60 BANER 
59 BANER 
59 BANER 
59 BANER 
58 BANER 
58 BANER 
58 BANER 
57 BANER 
56 BANER 
56 BANER 
56 BANER 
56 BANER 
55 BANER 
55 BANER 
53 BANER 
53 BANER 
52 BANER 
52 BANER 
52 BANER 
51 BANER 
50 BANER 
50 BANER 
50 BANER 
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LØRDAG 1. JUNI 2013 BLE DEN 23. SUPPOR-
TERCUPEN I REKKEN ARRANGERT PÅ HUND-
SUND KUNSTGRESS PÅ SNARØYA.  
 
Dette var fjerde gang turneringen ble avholdt 
på Snarøya, og som seg hør og bør, var værgu-
dene igjen på vår side. Litt regn på morgenkvis-
ten og under de første kampene fikk vi tåle, for 
etter hvert tittet sola fram, og forholdene ble 
bortimot optimale, både for deltagere og til-
skuere. Forventningene var som vanlig store, 
og mange av de 40 lagene, fordelt på 28 med-
lemsklubber, hadde nok også ambisjoner om å 
gjøre det sterkt sportslig, selv om det sosiale er 
vel så viktig under et arrangement som dette. 
Var det noen som skulle greie å vippe de tre 
foregående års vinnere, Blackburn og Arsenal, 
av pinnen? The Gunners, med seier både i 
2010 og 2011, stilte nok en gang i favorittsjiktet 
sammen med lag som fjorårsvinner Blackburn, 
Liverpool, Manchester United og Tottenham. 
Og hvem skulle bli årets overraskelseslag? 
Dette skulle vi få svar på i løpet av årets store 
festdag for Supporterunionen. 
 
Nytt av året var en miniturnering som ble spilt 
på gressletta bak garderobeanlegget, der flere 
av Supporterunionens samarbeidspartnere 
stilte lag.  TV2 Sporten, med Erik Thorstvedt i 

managerrollen, og med meritterte folk som 
Claus Lundekvam, Trevor Morley (keeper!) og 
Kasper Wikestad i lagoppstillingen, taklet ikke 
forventningspresset og skuffet stort med 0-0 
mot Canal Digital og 1-3-tap for Ipswich 3. I 
finalen møttes RiksTV og Canal Digital. Her 
viste RiksTV seg fra sin beste side og vant for-
tjent 2-0. 
 
Med turneringsstart klokka ni og finale klokka 
seks ble det en lang dag for mange av deltager-
ne, men strålende vær, hyggelig sosialt sam-
vær, deilig grillmat og leskende drikke fra Meny 
gjorde ventetiden gikk greit for de aller fleste. 
Som i fjor ble det totalt spilt 76 kamper fordelt 
over ni og en halv time, og selv om kvaliteten 
og ambisjonsnivået hos de forskjellige lagene 
og klubbene var noe varierende, var det lite å 
si på innsatsen som ble vist på den strøkne 
kunstgressmatta.  
 
Fjorårsvinner Blackburn var som ventet sterke i 
puljespillet og vant alle sine tre innledende 
kamper uten nevneverdige problemer og med 
solid målforskjell. Andre lag som gikk videre fra 
gruppespillet uten poengtap var Bolton, QPR, 
Manchester United 1, Stoke, Liverpool 1 og 
Tottenham 1. Årets Premier League-vinner 
Manchester United, viste fryktinngytende form 

Supportercupen 2013 
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og særdeles skumle hensikter med hele 19 
plussmål etter tre kamper. Arsenal, som vant 
både i 2010 og 2011, gikk også videre som 
gruppevinner, selv om de måtte nøye seg med 
0-0 og kun ett poeng i «the Battle of Britain» 
mot skotske Celtic. Fjorårets tapende finalist 
Manchester City, røk noe overraskende ut etter 
gruppespillet, som tredjelag i sin pulje.  
 
Supportercupen har alltid vært de mindre klub-
benes gylne mulighet til å spise kirsebær med 
de store, noe Exeter City er et tydelig bevis på. 
Klubben, som nylig rykket ned fra League One 
til League Two, troner fortsatt øverst på Sup-
portercupens maratontabell, men denne gang-
en kom de til kort i åttendedelsfinalen mot 
Manchester Uniteds førstelag, en klubb som 
kanskje noe overraskende aldri har greid å 
heve det gjeveste trofeet. Mens to av forhånds-
favorittene, Arsenal og Blackburn, røk ut i hen-
holdsvis åttendels- og kvartfinalen, fikk de røde 
fra Manchester med seg både andre- og første-
laget til semifinalen, der de møtte Tottenham 
og årets store overraskelseslag Bolton Wande-
rers. Selv om det ikke var snakk om noen over-
kjørsel i noen av semifinalene, var aldri noen 
tvil om hvem som ville gå videre. Manchester 
United 1 vant relativt komfortabelt 2-0 over 
Bolton, mens Tottenham vant med samme 
sifre over Uniteds andrelag. Dermed var det 
duket for et virkelig storoppgjør i årets finale, 
mellom to lag som virkelig hadde imponert 
gjennom hele turneringen. Etter at bronsefina-
len, som gikk rett til straffer, endte med 3-1 til 
Uniteds andrelag, ble finalen blåst i gang. Det 
skulle vise seg å bli en tett og velspilt finale, 
men med et knepent spillemessig overtak til 
Tottenham. Uniteds keeper var imidlertid 
svært god og holdt de røde djevlene inne i 
kampen med flere gode redninger i startfasen. 
Til slutt måtte han imidlertid kapitulere, og 
Marius Folgerø sendte Spurs i føringen etter 
vel halvspilt kamp. Da United presset på for en 
utligning, kontret samme spiller inn 2-0, og til 
syvende og sist var det lite å si på at Totten-
ham gikk av med seieren i årets turnering. 
Totalt sett var de det beste laget, og de impo-
nerte med godt pasningsspill og god samhand-
ling. Jørgen Hansen ble av SBF kåret til finalens 

beste spiller, noe resten av laget tydeligvis var 
enige i da de unisont utpekte sin midtbane-
sentral rett før utnevnelsen ble offentliggjort 
av Supporterunionens Trond Fuhre.  
 
Etter at turneringen var ferdig, ble det som 
vanlig arrangert fest for alle turneringsdelta-
gerne på Tempest i Oslo, der stemningen sto i 
taket til langt på natt. Det ble delt ut premier til 
de tre beste lagene, og hyggelig sosialt samvær 
på tvers av klubbtilhørighet skal heller ikke 
undervurderes. På en sånn kveld er heldigvis 
alle på samme lag. Tottenhams gullag kunne 
feire en velfortjent triumf etter en skuffende 
avslutning på årets Premier League-sesong 
 
Tottenhams spillende manager Petter Fryden-
lund var selvsagt en meget fornøyd mann etter 
at pokalen var sikret, og han hadde mange 
lovord å komme med om den årlige turnering-
en i regi av SBF. – Det har blitt veldig mye bed-
re etter at turneringa flyttet fra Voldsløkka til 
Snarøya, selv om det betyr litt lengre reisevei 
for de fleste av oss. En helt annen kvalitet på 
underlaget veier opp for dette. Når det gjelder 
det sportslige, så vil jeg påstå at det nivået 
også har blitt høyere nå enn tidligere. Jeg har 
vært med 11 år på rad nå, og jeg synes det er 

Finalens beste spiller Jørgen Hansen 
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helt glimrende. Det er som regel fint vær, god 
stemning og passe seriøst. Vi er også veldig 
glade for at vi kan ha med flere lag slik at alle 
våre medlemmer kan føle seg velkommen på 
ett av lagene, uavhengig av nivå. Banketten på 
Tempest er også veldig ålreit. Synd at ikke enda 
flere supporterklubber møter opp der da den 
sosiale rammen rundt arrangementet er like 
viktig som den sportslige. 
  
Og hva er så hemmeligheten bak Tottenhams 
suksess? – Den viktigste beskjeden jeg ga til 
gutta var å spille langs bakken og la ballen 
gjøre jobben, samt å holde fokus vekk fra even-
tuelle feilaktige eller diskutable dommeravgjø-
relser. Når det gjelder forberedelser, så er det 
klart at ideelt sett burde man vel ha noen felles 
treninger i forkant, men det er ikke noe vi har 
hatt tid eller mulighet til. Derfor var det flere av 
våre spillere som aldri hadde spilt sammen før. 
Når det gjelder uttak til turneringa, så inviterer 
vi samtlige av våre medlemmer til å melde seg 
på, og deretter fordeler vi på ulike lag ut i fra 
nivå og ønsker. Selv med tre lag i årets turne-
ring hadde vi venteliste for å få være med, så 
det er et populært arrangement. De fleste av 
dem som ble valgt ut til å representere første-

laget har enten 3. eller 4. divisjonserfaring, og 
noen kunne sikkert også spilt enda høyere 
dersom de hadde ønsket det. Dette var en 
lagseier der alle var sterkt delaktige, men hvis 
jeg skal trekke fram én spiller, så må det bli vår 
kaptein Morten Lindberg. Han er den eneste av 
våre spillere som har vært med å vinne sup-
portercupen alle tre gangene, i 2007, 2009 og 
2013. For dem som måtte lure, så kan pokalen 
bivånes på Bohemen Sportspub, stamstedet 
for mange av Oslos Tottenham-supportere. 
 
Nok en gang må vi i SBF si oss særdeles fornøy-
de med gjennomføringen av årets Supporter-
cup. Det ligger mange timers hardt arbeid bak 
et slikt arrangement, og da er det hyggelig å 
konstatere at alt gikk etter planen. Mange blide 
fjes, godt vær og hyggelige tilbakemeldinger 
gjør dette til en særdeles hyggelig jobb, og 
etter en liten men velfortjent pause er snart 
tiden igjen inne for å forberede neste års tur-
nering. Vi ønsker alle våre medlemmer og sam-
arbeidspartnere hjertelig velkommen tilbake til 
Snarøya i 2014. 
 
Av Anders Christensen 

  Massasje av stive muskler gjør susen 
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4674-4222 

Sp V U T Mål P 

467 121 93 253 524-976 456 

3108 1265 578 1265 5198-5198 4373 

Øvrige lag* 

* Manchester United 2 og 3, Exeter City 2, Liverpool 2, Leeds United 2, Manchester City 2, Arsenal 2, Queens Park Rangers 2, Totten-
ham Hotspur 2 og 3, Blackburn Rovers 2, Nottingham Forest 2 og 3, Everton 2, Celtic 2, Lokalt lag Mjøndalen, Woking 2, Macclesfield 
Town 2, Chelsea 2, Barnet/Cambridge United (mix), Ipswich Town 2, Lokalt lag Strømsgodset           
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Årets medlemsblad 2012/13 
Etter nok en sesong med mange veldig gode 
medlemsblader, ble det United-Supporteren 
som trakk det lengste strået i kampen om 
Årets Medlemsblad 2012/13. Det er 23. sesong 
på rad at SBF kårer «årets medlemsblad», og 
United Supporteren vinner for syvende gang. 
 
Redaktør Lars Morten Olsen har virkelig klart å 
presentere et flott blad til sine medlemmer. 
Her har vi et medlemsblad som har alt! Utford-
ringen for redaksjonen i en så profilert og 
kommersiell klubb er å finne noe ekstra å skri-
ve om. Dagspressen har jo opptil flere sider 
hver dag om klubben. Her er virkelig eksamen 
bestått med glans. Det er gått i dybden og 
både artiklene og kvaliteten er ypperlig. 
 
Bladet utkommer åtte ganger pr. sesong. Det 
er i A4 format, ca 84 sider i hver utgave og 
bruk av farger og glanset trykk som virkelig 
appellerer. Artiklene er mange og gode, og 
temaer som supporterne er opptatt av blir tatt 
opp og skrevet om på riktig måte. Det mangler 

verken på kritikk eller ros av egen klubb, der 
særlig eierskapet blir omtalt hyppig. Historier 
om gamle stjerner, referater fra tidlige stor-
oppgjør og kjente gjesteskribenter er bladets 
standard. Det er også hyppige vedlegg til med-
lemmene med tilbud fra samarbeidspartnere. 
Egne barnesider er det funnet plass til samt 
presentasjon av beste United-rom, som en 
veldig fin ting å presentere. 
 
Vi gratulerer Manchester Uniteds supporter-
klubb med en fullt fortjent tittel. Juryen kan 
også nevne at medlemsblader som NorRam 
(Derby County), Tottenham-supporteren og 
Uncle Jack (Blackburn Rovers) og The Peacock 
News (Leeds United) alle var kandidater som 
ble vurdert i toppen.  
 
Årets jury besto av Ray Tørnkvist og Balal Bhat-
ti fra SBFs styre. 
 
Av Ray Tørnkvist  
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Honnørprisen gis til den supporterklubben 
som gir ut et medlemsblad med et høyt nivå til 
tross for begrensede resurser, eller et med-
lemsblad som har vist stor framgang fra forri-
ge sesong. Denne sesongen falt valget på Su-
perHoops som er QPR sitt glimrende blad til 
klubbens medlemmer. Klubben er middels 
store med rundt 600 medlemmer, men redak-
tør Kåre Svang med besetning har laget et 
bunnsolid og kompakt blad til sine medlem-
mer. Fem utgaver pr. sesong med over 80 
sider pr gang, og smekkfullt med alt en sup-
porter trenger å vite om klubben fra området 
rundt Shepherds Bush. 

Bladet kommer ut i A4, og blått og hvitt. Artik-
lene er mange og bra, og særlig omtale av de 
som kommer og går av spillere er meget bra 
artikler. Reiseskildringene er også meget gode, 
og alt i alt viser bladets redaksjon at de har 
meget god kjennskap til klubben. En honør-
prisvinner som med enda litt mer «løft» nok 
kan gå helt til topps neste år.  

Honnørprisen 2012/13 

2011/12: Tottenhamsupporteren         
(Tottenham) 
2010/11: The Peacock News (Leeds) 
2009/10: The Kopite (Liverpool) 
2008/09: The Peacock News (Leeds)  
2007/08: NorRam (Derby)  
2006/07: The Gunners Post (Arsenal) 
2005/06: The Kopite (Liverpool) 
2004/05: United Supporteren (Man. Utd) 
2003/04: The Gunners Post (Arsenal) 
2002/03: NorRam (Derby)  
2001/02: News From Paradise (Celtic) 

2000/01: United Supporteren (Man. Utd) 
1999/00: The Seadogs (Scarborough) 
1998/99: Silkmen News (Macclesfield)  
1997/98: The Gunners Post (Arsenal) 
1996/97: The Peacock News (Leeds)  
1999/96: The Hatters Post (Stockport) 
1994/95: The Gunners Post (Arsenal) 
1993/94: United Supporteren (Man. Utd)
    The Kopite (Liverpool) 
1992/93: United Supporteren (Man. Utd) 
1991/92: United Supporteren (Man. Utd) 
1990/91: United Supporteren (Man. Utd) 

Tidligere vinnere av årets medlemsblad:  

Godt jobbet og gratulerer! 
 
Årets jury besto av Ray Tørnkvist og Balal 
Bhatti fra SBFs styre.  

Av Ray Tørnkvist  
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Det er mange av supporterklubbene tilknyttet 
SBF som bevisst har satset mye tid og ressur-
ser på å lage en god hjemmeside. Resultatet 
av dette er helt tydelig – nivået blir høyere for 
hver sesong, og følgelig blir oppgaven med å 
kåre den beste også vanskeligere. I forbindel-
se med kåringen av Årets Hjemmeside 
2012/13 har juryen lagt vekt på følgende krite-
rier (i prioritert rekkefølge): Innhold, oppdate-
ring, layout og supporterklubbens ressurser. 
 
Juryen som har bestått av Trond Fuhre og 
Bent Uvaag Johansen fra SBFs styre, har konk-
ludert med at det i sesongen 2012/13 er en 
hjemmeside som har skilt seg ut. Vinneren av 
Årets Hjemmeside 2012/13 er www.qpr.no - 
hjemmesiden til Queens Park Rangers’ norske 
supporterklubb. The Official QPR Supporters 
Club of Scandinavia ble startet i 1989 og har 
helt siden starten vært en velfungerende sup-
porterklubb. I de seineste årene har de bevisst 
satset ressurser på hjemmesiden, og det har 
gitt resultater.  
 
www.qpr.no er en innbydende og oversiktlig 
hjemmeside med daglige oppdateringer på 
nyheter om QPR. Nyhetene er oversiktlig pre-
sentert, og det finnes et omfattende nyhetsar-
kiv hvor man kan søke på nyheter helt tilbake 
til 2011. Fyldige kampreferater er det også viet 

plass til. Det er bevisst valgt å satse på klubb-
fargene blått og hvitt – noe som gir hjemmesi-
den en fin ramme. Informasjon om moder-
klubben i England er godt ivaretatt med om-
fattende presentasjon av hele spillerstallen, 
oversikt over klubbens managere fra 1897 og 
frem til i dag og en god oppsummering av 
QPRs historie.  
 
Supporterstoff er det også mye av på 
www.qpr.no. Det er publisert mange reisebrev 
i tillegg til medlemspresentasjon under meny-
en «Supporter’n». Hver måned presenteres et 
nytt medlem – sikkert interessant lesning for 
andre QPR-supportere. Supportercupen har 
fått bred omtale med resultater, bilder og 
oppsummering av supporterklubbens innsats 
siden 2004. På www.qpr.no finnes det også en 
omfattende beskrivelse om hvordan man 
skaffer seg billetter til QPRs kamper samt en 
god oversikt over hoteller i nærheten av Lof-
tus Road. Det finns også et diskusjonsforum 
hvor medlemmer av QPRs supporterklubb kan 
utveksle meninger av klubben, reiseerfaringer 
etc. Supporterklubben har også en bra oppda-
tert Facebook-side og en Twitter-konto.  
 
Et par små detaljer som løfter hjemmesiden 
ytterligere er «Månedens Quiz» som aktivise-
rer medlemmene gjennom hele sesongen og 

Årets hjemmeside 2012/13 
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en link til yr.no som alltid viser hvordan været 
er i Shepherds Bush i London. Oppsummert 
så bør skandinaviske supportere av QPR være 
stolte av hjemmesiden – det er en meget god 
hjemmeside som gjenspeiler aktiviteten i sup-
porterklubben på en ypperlig måte. Redaksjo-
nen med Allan Klo i spissen har gjort en solid 
jobb! 
 
Av mange andre gode hjemmesider, ønsker 
juryen å fremheve følgende fire som fortjener 
en ekstra honnør: 

www.chelsea.no 
www.derbycounty.no 
www.liverpool.no 
www.tottenhamhotspur.no 
 
Årets hjemmeside er den yngste av SBFs pri-
ser, og ble utdelt første gang siden for sesong-
en 2002/03. Supporterklubbene til Liverpool 
og Manchester City er de eneste som har vun-
net prisen to ganger.  
 
Av Bent Uvaag Johansen 

Tidligere vinner av årets hjemmeside: 
 

2011/12: www.newutd.no (Newcastle) 
2010/11: www.boltonsupporter.net (Bolton) 
2009/10: www.chelsea.no (Chelsea) 
2008/09: www.liverpool.no (Liverpool) 
2007/08: www.manchestercity.no (Manchester City) 
2006/07: www.pompey.no (Portsmouth) 
2005/06: www.manchestercity.no (Manchester City) 
2004/05: www.westhamunited.no (West Ham) 
2003/04: www.vikingwolves.com (Wolverhampton) 
2002/03: www.liverpool.no (Liverpool) 
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Supporterklubben ble stiftet tirsdag 13. sep-
tember 1983 av Dag T. Hoelseth, som naturlig 
nok er den med lengst fartstid som medlem. 
Hoelseth spilte på begynnelsen av 80-tallet på 
lilleputt- og småguttnivå for Sandefjordsklub-
ben Helgerød IL, som spilte i gult og grønt. 
Fargene var nok hovedårsaken til at han be-
gynte å følge med på laget, men det å finne 
seg en klubb som ikke alle andre holdt med 
var nok også en medvirkende faktor. Høsten 
1982 kom Åge Hareide på lån til Norwich, noe 
som også påvirket interessen i enda større 
grad og ledet an til grunnleggingen av suppor-
terklubben i 1983.   
 
I begynnelsen var supporterklubben mest for 
«gutta i gata», der det vil være mest riktig å si 

at de 3 andre guttene som var med fra starten 
hadde Norwich kun som lag nr. 2. Det var dog 
Hoelseth som styrte skuta. Han var kun 13 da 
klubben startet opp og visste ikke helt hva han 
gikk til, men fikk da utgitt et medlemsblad, dog 
av det svært amatørmessige slaget. 4 numre 
ble utgitt de første par årene.  
 
Da Hoelseth høsten 1985 leste i fotballbladet 
Tips at forberedelsene til en supporterunion 
for engelske fotballag var i gang, ble suppor-
terklubben løftet opp fra gatenivå til nasjonalt 
– og etter hvert skandinavisk – nivå. Drahjel-
pen fra Supporterunionen var uvurderlig de 
første årene. 
 
Flere supportere sluttet seg etter hvert til fra 

Scandinavian Canaries jubilerer!  

NCSCS’ første fellestur høsten 2012 med Wes Hoolahan 
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alle kanter av landet, og Hoelseth fikk hjelp til 
å drive supporterklubben videre. Han satt som 
leder og/eller sekretær fra starten i 1983 til 
1996, da Hans-Olav Damstuen fra Bodø over-
tok, men gjorde comeback som menig styre-
medlem i 2011. I flere år var Hoelseth også 
redaktør for The Canary Magazine (TCM), og 
har bidratt med artikler til de aller fleste utga-
vene siden starten i 1983. Han er for øvrig den 
eneste igjen av de opprinnelig fire medlemme-
ne. 
 
Nøkkelposisjonene i supporterklubben har 
stort sett vært sekretæren, som tar seg av den 
daglige driften, og redaktøren av TCM. Her har 
flere bidratt sterkt til utviklingen av medlems-
bladet, som har vært hjørnesteinen i forening-
en, blant andre Kasper Wikestad, i dag kjent 
som sportsjournalist i TV2, Ole Andreas Hjø-
rungnes og dagens redaktør Raymond Petter-
sen. Blant sekretærene bør nevnes Dorte 
Kvarme, Karl-Johan Lien og dagens sekretær 
Tom Momork. Med Momork ble postadressen 
til supporterklubben igjen lagt til Sandefjord. 
Emil Tanem har også gjort en god og viktig 
jobb med å utvikle supporterklubbens hjem-
meside, www.scancanaries.com de siste åre-
ne. 
 
Det sittende styret består av leder Hans-Olav 
Damstuen, nestleder Tor-Erik Alsli, som spiller 
en viktig rolle som layoutansvarlig for med-
lemsbladet, sekretær Tom Momork, TCM-
redaktør Raymond Pettersen og styremedlem 
Dag T. Hoelseth. 
 
Supporterklubben har også en (honorær) pre-
sident, som ifølge reglementet «må velges 
blant NCFC’ nåværende spillere og ansatte, 
eller tidligere spillere med nær tilknytning til 
klubben». For øyeblikket bekler Jeremy Goss 
dette vervet, mens Åge Hareide og Peter 
Mendham er æresmedlemmer. Sistnevnte var 
foreningens første president til han la støvlene 
på hyllen i 1987. Han var en svært viktig kon-
taktperson de første årene før Internett ble 
«allemannseie». 
 

Foruten medlemsbladet, som kommer ut 5 
ganger i løpet av sesongen, drifter foreningen 
nettsiden www.scancanaries.com, som oppda-
teres daglig med nyheter fra NCSCS og Carrow 
Road. Nettsiden har også et eget forum. Med-
lemmene er også aktive på to Facebook-sider 
som foreningen formelt sett ikke eier, men 
dominerer like fullt. 
 
Supporterklubben teller i dag i overkant av 
120 medlemmer. De aller fleste medlemmene 
er norske, men vi har også noen få medlem-
mer fra Sverige. Klubben driver ellers et lite 
souvenirsalg og formidler informasjon om 
billetter m.m. til medlemmene. En større kjer-
ne i supporterklubben har reist jevnlig over til 
Norwich for å se kamper, noen av dem flere 
ganger i løpet av en sesong. Det hender ofte 
at flere medlemmer reiser over samtidig. 
Blant annet var det en samling i 2008 da sek-
retær Tom Momork fylte 50 med kamp og 
jubileumsmiddag på Carrow Road. Først høs-
ten 2012 fikk supporterklubben til en fellestur 
med kamp, omvisning på Carrow Road og 
fellesmiddager med Peter Mendham som 
æresgjest. 
 
Supporterklubbens medlemmer er spredt 
over hele landet, men fotballpubene Three 
Lions i Trondheim og Bohemen i Oslo har 
samlet supportere når Norwich-kamper over-
føres. Supporterklubben har de senere årene 
lagt årsmøtet i forkant av Supportercupen, slik 
at både møtet og cupen har vært viktige sam-
lingspunkter. 
 
I Norwich har puben/sportsbaren The Murde-
rers i byens sentrum vært svært populær blant 
de skandinaviske medlemmene (og blant by-
ens egne innvånere, selvfølgelig!). Pubens 
mektige omelett er en viktig kampforberedel-
se! Coach & Horses på Thorpe Road er selve 
supporterpuben, mens Queen of Iceny på 
Riverside og Yellows på selve Carrow Road 
også er populære. 
 
Hotelltilbudet har heldigvis bedret seg i løpet 
av supporterklubbens eksistens. I begynnel-
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sen fantes det bare gamle, slitte Hotel Nelson 
(oppkalt etter admiralen som var født i Burn-
ham Thorpe nord for Norwich) ved elven Wen-
sum tvers overfor jernbanestasjonen samt en 
del andre mindre hoteller i samme området, 
og standarden var ikke all verdens. De senere 
årene har hotellkjeden Premier Inn Travel tatt 
over og oppgradert Hotel Nelson og driver 
også et hotell nærmere sentrum. Det tar bare 
5 minutter fra Nelson til stadion. På Carrow 
Road er også Holiday Express et populært 
valg. 
 
Den lokale supporterklubben i Norwich er nå 
nedlagt, men NCSCS har uavhengig av denne 
hatt egne kontakter i supportermiljøet og har 
ellers hatt god kontakt med den London-
baserte supporterklubben Capital Canaries, 
som ble stiftet i 1975 og er fotballklubbens 
eldste supporterforening. Den skandinaviske 
supporterklubben har ellers opp gjennom 
årene fått gode venner og kontaktpersoner i 
nøkkelposisjoner i sele Norwich City FC, som 

medlemmene ofte treffer under Norwich-
oppholdene. 
 
Byen er kjent for sine mange puber og kirker. 
Det sies at den har en kirke for hver uke i året 
og en pub for hver dag i året. Byen har fortsatt 
den største tettheten av puber i Storbritannia 
målt i kvardratmiles. 
 
Norwich var frem til industrialiseringen en av 
de største byene og viktigste handelssentrene 
i England. Det er nok å se og finne på i byen 
utenom en tur til fotballstadion - som en tur 
langs restene av bymuren, borgen, katedralen 
samt flere andre middelalderkirker, Dragon 
Hall (markedshall), markedet foran kirken St 
Peter Mancroft og generelt den trivelige gam-
lebyen med brostenbelagte gater. 
 
Av Dag T. Hoelseth 
 
 

NCSCS har vært med på Supportercupen mange ganger. 
Her er laget fra 2008 
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