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STYRET

Vi er fotballsupportere og hva er bedre enn det? Spenning i hverdagen er 
som livets vann. Alle trenger spenning og vi får det ofte. Noen vil si det blir 
alt for mange nedturer som supporter, men det er i motgang oppturene 
smaker best. Gleden av å se fram til neste kamp og aldri gi opp er gull for 
mange supportere. Drømmer og håp er noe som kjennetegner supportere. 
Når din klubb lykkes og du føler den intense glede sammen med dine 
medsupportere. Fellesskapet og føle seg som en vinner. Det må oppleves 
rett og slett. 

Fotballen er på mange måter styrt av kapitalen. Klubber med lommene 
fulle av penger er ofte synonymt med antall pokaler i premieskapet. Men 
det finnes unntak og alle vet hvilken klubb jeg sikter til. Det var som en 
drøm å følge Leicester City sist sesong. De klarer kunststykket å vinne den 
mest prestisjetunge ligaen i verden. Jamie Vardy og Riyad Mahrez, herlige 
spillere, men hvor kom de fra? Hvorfor lykkes de så godt i Leicester City? 
Det er flere viktige årsaker til denne bragden. Fotball handler mye om å 
skape et solid kollektiv og å få spillere til å trives sammen. Det hjelper ikke 
å kjøpe inn et lag med stjernespillere, når de ikke klikker sammen som et 
lag. Alle som fulgte laget fra East Midlands opplevde hvilken frihet og 
glede de spilte med. Det var en fryd å se de spille fotball. Deres suksess 
gir håp for mange klubber. Premier League trengte denne opplevelsen. 
Men teori og praksis er to forskjellige verdener. Hardt arbeid for å dra i 
samme retning er en rettesnor for alle klubber. Det skal bli utrolig spenn - 
ende å se hvordan Leicester City takler årets sesong. Det er bare å glede 
seg, og manager Claudio Ranieri vil alltid bli husket for sin magiske 
opptreden sesongen 2015/16.

Hvordan står det til med den britiske supporterkulturen i Norge? SBF  
er stolte av å ha 53 supporterklubber under sine vinger. Om vi ser på  
det totale medlemstallet, så har vi en liten nedgang. Men svingninger i 
medlemstallene må vi leve med. Like viktig for meg er det å nevne våre 
nye samarbeidsklubber York City, Coventry City, Peterborough United  
og Middlesbrough FC. Det store spennet fra store til mindre supporter-
klubber vil alltid være SBF sin styrke. 

Groundhopping er en fantastisk hobby og andre påskedag arrangerte 
SBF sin første Club 92 utdeling på The Hive i Barnet. Supportercupen  
er en unik turnering for våre medlemsklubber. Les mer om vår fotball - 
turnerning og andre aktiviteter SBF gjennomfører for sine medlemmer i 
årets Håndbok.

Lykke til med sesongen alle fotballvenner!

Keep Right On!
Trond Fuhre
Leder SBF
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Medlemstall SBF 2016
 Supporterklubb 2015/16 2014/15 Endring
 1 Manchester United 40387 41 562 -1 175
 2 Liverpool 37910 40 231 -2 321
 3 Arsenal 6937 7 094 -157
 4 Tottenham Hotspur 4728 4 351 377
 5 Leeds United 3797 3 782 15
 6 Chelsea 1756 2 750 -994
 7 Manchester City 2048 2 015 33
 8 West Ham United 836 833 3
 9 Stoke City 772 667 105
 10 Queens Park Rangers 596 654 -58
 11 Everton 366 560 -194
 12 Aston Villa 471 500 -29
 13 Ipswich Town 467 447 20
 14 Newcastle United 386 410 -24
 15 Derby County 407 388 19
 16 Blackburn Rovers 216 239 -23
 17 Nottingham Forest 140 154 -14
 18 Sunderland 150 150 0
 19 Bolton Wanderers 147 141 6
 20 Celtic 120 140 -20
 21 Leicester City 150 135 15
 22 Wolverhampton Wanderers 129 134 -5
 23 Fulham 110 130 -20
 24 Scarborough Athletic 154 130 24
 25 Norwich City 126 116 10
 26 Crystal Palace 124 110 14
 27 Southampton 116 108 8
	28	 Sheffield	United	 100	 94	 6
 29 Portsmouth 84 92 -8
 30 Cardiff City 88 88 0
 31 Burnley 80 78 2
 32 Birmingham City 75 73 2
 33 Hibernian 63 61 2
 34 Woking 47 47 0
 35   Wigan – 46 –
 36 Brentford 41 45 -4
 37 Leyton Orient 42 42 0
 38 Rochdale 71 42 29
 39 Luton Town 40 40 0
 40 Swansea  27 38 -11
 41 West Bromwich Albion 32 35 -3
	42	 Macclesfield	Town	 30	 30	 0
 43 Exeter City 25 27 -2
 44 Hull City 20 23 -3
 45 Cheltenham Town 24 16 8
 46 Charlton Athletic 12 12 0
 47 AFC Wimbledon 20 10 10
 48 Barnet 9 9 0
 49 Millwall 5 5 0
 50 AFC Bournemouth 15 0 15
 51 York City 8 0 8
 52 Coventry City 43 0 43
 53 Peterborough United 2 0 2
   104549 108 884 -4 289
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Det var med stor glede og spenning Ray 
Tørnkvist og undertegnede tok turen til SIF 
huset i Drammen for å treffe legenden Jostein 
Flo. Spilleren som fikk en pasning oppkalt etter 
seg, «Flo pasningen». Det er ganske unikt spør 
du oss. Alle som opplevde Drillo-perioden på 
90-tallet vet hvor mye hans spisskompetanse 
utgjorde. Drillo og Jostein Flo gjorde hverandre 
gode, for å si det mildt. I dag er Jostein 
Sportssjef i Strømsgodset og han møtte oss 
med et smil. Denne rollen har han hatt i 11 år, 
det står det respekt av. Det er alltid godt å føle 
seg velkommen og vi forstod straks at intervju-
et kom til å gå på skinner. Vi setter oss ned på 
hans kontor og vi er klare til å snakke om hans 
fotballkarriere. Fyr løs gutter, sier han på rein 
og klar Nordfjord dialekt. Engelsk fotball er noe 
vi kunne snakket om til natten faller på, sier 
kraftspissen som fikk oppleve to VM-sluttspill. 

Favorittklubb i England?
Jeg har alltid vært Leeds United supporter. Det 
var min far som fikk meg til å holde med The 
Whites. Han følger godt med og håper inderlig 
den sovende storheten kommer tilbake i 
toppen av engelsk fotball. Familien Flo er veldig 
opptatt av engelsk fotball og hans bror Tore 
Andrè er Birmingham City supporter!

Det ble vel mye fotball når du vokste opp?  
Det ble mye fotball, men jeg drev med flere 
idretter. Han spilte på høyeste nivå i volleyball 
og har meget akseptable 2.08 i høyde innen-
dørs, men det var lagidretten som sto han 
nærmest. Han vokste opp i tettstedet Stryn og 
der var det et aktivt fotballmiljø. Han var med 
på å ta klubben fra 5. div til 3. div. Det sier vel 
alt om hvor hjertet ligger, når han mener det å 
vinne enkeltkamper i fotball betydde mer enn å 

bli norgesmester i juniorklassen i høyde. Hans 
konkurranse instinkt har alltid vært skyhøyt. Da 
passet det utmerket å ha brødrene Kjell Rune, 
Jarle og Tore Andrè som sparrings partnere. 
Familien Flo er en idrettsfamilie, og det formet 
Jostein til å takle de tøffe utfordringene han 
møtte i sin profesjonelle fotball karriere. Jostein 
flyttet til Molde i 1987 og under Åge Hareide 
blomstret han som spiller. Han spilte i Molde 
FK frem til sommeren 1990, da hadde han vært 
med på å ta et sølv og to bronsemedaljer i 
toppdivisjonen. I denne perioden fikk han også 
sin debut på landslaget, det skjedde på Melløs 
Stadion 6. mai 1987. Kampen mot Tyrkia endte 
1-1 og Jostein scoret sitt første A-landslags-
mål med flagget på brystet.

Høsten 1989 spilte Molde seg fram til cupfina-
len. Viking var motstander og de ble ikke enige 
om hvem som skulle vinne. Kampen endte 2-2. 
I den andre finalekampen ble Viking for sterke 
og vant 2-1. Flo spilte begge kampene for laget 
fra rosens by. Jostein ble toppscorer i klubben i 
1988 og 89, og selvsagt ble dette lagt merke til 
utenfor Norges grenser.

Det ble den belgiske klubben Lierse SK som 
hentet Jostein til sitt første proffeventyr. 
Denne klubben holder til i småbyen Lier og  
har fostret spillere som Jan Ceulemans og 
Jean-Marie Pfaff. Overgangen ble ordnet 
gjennom agenten Rune Hauge. Vi har nå 
kommet til 1990/91 sesongen og det var en 
meget spent stryning som skulle spille 
toppfotball i Belgia. Det ble en tøff start på 
profflivet. Jostein sleit med å spille seg til fast 
plass, men spilte totalt i 25 kamper og scoret  
7 mål. Det er ikke dårlig, men det ble med den 
ene sesongen i Belgia. Lære av sine erfaringer 

Av: Trond Fuhre og Ray Tørnkvist

Jostein Flo –  En spiller med historisk sus!
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er viktig, sier Jostein. En av disse erfaringene 
skjedde på treningsfeltet til Lierse SK. Josteins 
store forbilde som ung var Johan Cruyff. 
Legenden som da var trener i Barcelona var på 
besøk i Lierse SK og han bivånet treningen. 
Plutselig tok Johan kontakt med meg i for - 
bindelse med en skuddtrening. «Du må foku- 
sere på de riktige tingene. Du banner og sverter 
alt for mye og du fokuserer alt for mye på kraft 
i forhold til teknikk. Du må vinkle skuddene 
dine, se på keeper og ha riktig fokus». De vel- 
menende ordene satt som klistret og jeg tok 
lærdom. Vi tipper spissene i godset har fått 
mange visdomsord eller passet påskrevet 
rundt sine skuddferdigheter? Det er helt 
korrekt, sier mannen som scoret sitt viktigste 
landslagsmål 22. september 1993 på Ullevaal. 

Jostein reiser tilbake til Norge og klubben han 
valgte er ikke overraskende Sogndal. 
Overgangssummen ble ikke lav, men vi tipper 
ingen i Sogndal angrer på spillekjøpet av 
giganten fra Stryn.

Hans prestasjoner i Sogndal gjør han igjen 
«hot» for utenlandske klubber. Rune Hauge er 
stadig hans spilleragent og det er litt gøy og 
interessant å få bekreftet at Mr. Hauge jobbet 
tilnærmet 24/7 i denne glansperioden av norsk 
fotballhistorie. Rune hadde en enorm kontakt-
flate i England på den tiden. Det er vel ingen tvil 
om at Rune skal ha mye av æren, for det 
oppsiktvekkende antall spillere fra lille Norge 
som spilte i Premier League. Rune Hauge. Vi 
har nå kommet frem til våren/sommeren 1993. 
Rune Hauge ringer meg og forteller at Sheffield 
United og Middlesbrough er interessert i en 
overgang. I stålbyen Sheffield opplevde The 
Blades Premier League fotball, men de har 
mistet sin toppscorer Brian Deane etter 
sesongslutt. Nå var de på jakt etter en arvtager 
til spilleren som scoret det første målet i 
Premier League. Manager i klubben var ingen 
ringere enn Dave Basset. Dette er manageren 
som sto bak mye av suksesshistorien til 
Wimbledon FC «The Crazy Gang» på 80-tallet. 
Klubben som gikk fra fjerde nivå til toppnivå på 
fire år. Deres direkte fotballfilosofi, machostil 
og helhjertede lagånd ga resultater. Vi kan 
nevne spillere som Dennis Wise, Mick Harford, 
John Fashanu, Lawrie Sanchez og Vinnie 
Jones. Man skjønner det ikke var enkelt å møte 
et lag med så mange tøffinger!

Dave Basset besøkte Sogndal i forbindelse 
med overgangen med Jostein. Det ble et besøk 
han husker godt. Han ble flydd til Sogndal 
Lufthavn, hentet i taxi og ble kjørt til sentrum av 
saftbyen. Når de kom til sentrum, kunne han 
ikke skjønne eller begripe hvor lite sted Sogndal 
var. Skulle han hente sin superspiss her? Men 
Jostein overbeviste Dave Bassett i kampen han 
så på Fosshaugane. Mr. Bassett hadde funnet 
sin nye spiss!

Overgangsavtalen mellom klubbene ble 
undertegnet på Grand Hotel i Oslo. Sheffield 
United betalte £400 000 for sin nye spiller fra 

Profil: 
Født: 3. oktober 1963 (Stryn) 
Utmerkelser: Kniksens hederspris 
Jobb: Sportssjef i Strømsgodset IF 
Klubber: Moderklubb Stryn

1987–1990 Molde 72 (26)
1990–1991 Lierse 25 (7)
1991–1993 Sogndal 46 (28)
1993–1996	 Sheffield	United	 84	 (19)
1996–2002 Strømsgodset 161 (110) 
1987–2002 Totalt 388 (190)
Norge: 1987 - 2000, 53 landskamper, 11 mål.
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Norge. Når vi spør om ukelønnen, humrer han 
og sier: «Den var ikke all verden, om vi skal 
sammenligne med dagens lønninger».

Det ble ikke en helt tilfeldig klubb! 
På denne tiden var Sheffield United helt rå ved 
faste situasjoner, best i England. Det var ikke 
tilfeldig at de hentet et fyrtårn fra Norge. Mr. 
Bassett måtte ha ny spisskompetanse, og Jostein 
var et prakteksemplar i hans fotballverden. Vi 
merker Jostein har svært mange gode minner 
fra sin tid i Sheffield United. Det tror vi Blades 
fansen har også! Flo ble fort en hit på Bramall 
Lane, og han takket for tilliten ved å score i sin 
første kamp på hjemmebane mot Wimbledon. 

Sheffield United hentet også Roger Nilsen til 
klubben høsten 1993 og sammen utgjorde de 
vikingene i Yorkshireklubben. De som besøkte 
Bramall Lane i denne perioden opplevde 
engelskmenn med vikinghjelmer på tribunen. 
Flo på ryggen ble også meget populært, og han 
kvitterte med å score i sine tre første kamper 
for klubben. Men Jostein og hans medspillere 
fikk en tøff sesong. I deres siste kamp måtte de 
ha minst uavgjort for å overleve i Premier 
League. Kampen ble spilt på Stamford Bridge 
og Jostein satte inn 1-0 til bortelaget før 
pause. Men Chelsea kom tilbake og vant 
kampen 2-1. Mark Stein avgjorde på overtid og 
vi kan bare tenke oss hvor tungt det må ha 
vært for Sheffield United. For Jostein var det 
nok en mager trøst å bli toppscorer i klubben i 
sin første sesong (10 mål). Det skulle ta hele 
12 sesonger før Sheffield United spilte Premier 
League fotball igjen. Sommeren 1994 spilte 
Jostein for Norge i VM-sluttspillet i USA ,og 
Blades supporterne håpet han ville skyte dem 
tilbake til toppen av det engelske ligasystemet. 
Jostein ble også den første Sheffield United 
spilleren som har spilt i et VM-sluttspill.

Sesongen 1994/95 spilte Jostein 35 kamper 
for The Blades. Men selv om han var fast på 

laget sleit han med å finne nettmaskene. 
Krutt-tønna Nathan Blake hadde blitt hentet inn 
og tok over rollen som goalgetter. Jostein 
forteller om et spissamarbeid som ikke 
fungerte! Han puttet 8 mål denne sesongen, og 
de endte på en 8. plass i First Division. 

I løpet av sesongen 1995/96 ble det eierskifte 
og managerbytte i Sheffield United. De hadde 
en dårlig første del av sesongen, men klubbens 
nye manager Howard Kendall fikk snudd den 
negative trenden. De endte på en respektabel 
9. plass. I løpet av denne sesongen benyttet  
de flere spillere enn noen gang i deres historie. 
Jostein spilte kun 19 kamper for klubben 
denne sesongen. Årsaken var ganske klar. 
Sheffield United ledelsen hadde oppdaget eller 
handlet etter en klausul i Jostein sin spille-
kontrakt. Den ville gitt moderklubben Sogndal 
en viss sum penger om han hadde spilt flere 
kamper for Sheffield United. Strømsgodset ble 
hans nye klubb. Et lykkelig valg for han og 
drammensklubben. I Godset spiller han syv 
sesonger og bøtter inn mål. Han blir en meget 
viktig og populær spiller. De gjør det meget bra 
i hans andre sesong (1997) og de tar bronsen i 
Tippeligaen og taper finalen mot Vålerenga i 
cupfinalen. Sesongen 2000 spiller de i 1.
divisjon og Jostein blir toppscorer med 25 mål. 
Lyn vinner serien, men følger Osloklubben  
og Sogndal tilbake til Tippeligaen. Jostein 
avslutter sin karriere på toppnivå i 2002 og 
kan se tilbake på en fantastisk karriere. Til all 
lykke for Strømsgodset IF har Jostein funnet 
sin klubb. Etter karriereslutt har han brukt all 
sin erfaring, kontaktnett og kløkt i administra-
tive roller. I dag har han den viktige rollen som 
Sportssjef i klubben. Han startet opp i mar-
kedsavdelingen og var i en periode daglig leder 
i klubben. Vi er imponert over den jobben 
Jostein har utført i SIF. I dag er klubben en av 
de best drevne klubbene i Norge. En god del  
av den suksessen har kommet gjennom 
Jostein Flo.
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Årets supporter er ingen hvem som 
helst. Arnt H. Nodeland fra 
Nodeland utenfor Kristiansand er 
nemlig en mann som har gjort 
seg bemerket helt siden 
slutten av 80-tallet for sin 
innsats for alle som er glade i 
engelsk fotball. Når vi i SBF foretar 
en slik kåring er kanskje det aller 
viktigste hvilken innsats man gjør for 
andre supportere, og her har Nodeland i 
aller høyeste grad gjort seg bemerket. Arnt 
stiftet Ipswich Town Supporters’ Club of 
Norway i 1989, og i dag består klubben av ca 
500 medlemmer som nyter godt av bl.a. flotte 
sosiale arrangementer, årlige fellesturer, 
samling til TV-kamper over hele landet og 
den årlige supportercupen – arrangementer 
hvor Arnt gjennom en årrekke har vært 
primus motor. Pga. familiære forhold har han 
nå valgt å gå inn i en mindre rolle i supporter-
klubben, men han er fortsatt en viktig ressurs 
for både norske og engelske Ipswich-
supportere – særlig i form av sitt store 
kontaktnettverk og mulighet til å være 
behjelpelig om man trenger billetter for å  
se the Tractor Boys. Denne utmerkelsen er 
virkelig fortjent!

Hva synes du om å få denne utmerkelsen 
etter så mange år som lidenskapelig 
Ipswich-supporter?
Fantastisk moro å få utmerkelsen, satt veldig 
pris på det. Ble veldig overrasket da jeg fikk 
telefon fra TV2 siden jeg ikke visste at jeg var 
blitt nominert. Det er en ære å bli kåret blant 
så mange ivrige supportere i Norge. 

Hvorfor ble det nettopp Ipswich for deg?
Den historien går helt tilbake til 1981, og jeg 
husker så vidt at de vant UEFA-cupen dette 
året. Jeg var 11 år den gangen og fulgte ivrig 
med på tippekampene på NRK. Jeg likte også 
veldig godt klubblogoen og fargen på drakta. 
På den tida hadde også Ipswich flere stjerne-
spillere, og min favorittspiller var storscoreren 
Paul Mariner. 

Når dro du over første gang, og har du tall på 
hvor mange turer det har blitt totalt? 
Min første tur til Ipswich var påsken 1990, da 
jeg som 20-åring arrangerte min første 
supportertur. Den gangen var det litt verre å 
kommunisere med medlemmene enn i dag. Det 
gikk per brev og fasttelefon, og det var mye 

Årets supporter 2015/16:  
Arnt H. Nodeland

Av: Anders Christensen
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ekstra arbeid med planlegging av fly, hotell osv. 
Etter dette har det blitt utallige arrangerte 
supporterturer, og vi har normalt to fellesturer 
per sesong der vi er mellom 30 og 50 påmeldte. 
I tillegg drar jeg over ca 5-7 turer per sesong. 
Jeg sluttet å telle da jeg passerte 100 turer…

Hva er ditt høydepunkt som 
Ipswich-supporter? 
Det er vanskelig å si, men da vi vant play-off 
finalen på Wembley i mai 2000 og rykket opp  
i Premier League og ble nr. 5 neste sesong 
er nok den største opplevelsen. I tillegg må 
nevnes alle opplevelsene også utenom 
fotballstadion når vi drar sammen på tur med 
supporterklubben. Alltid hyggelig å treffe 
Ipswich-supporterne - det er en fantastisk  
fin gjeng som har opplevd mye sammen. 

Og hva med den største skuffelsen?
Nedrykk er alltid en stor skuffelse, og 
de negative opplevelsene i klubben da 
Roy Keane var manager. 

Har du en favorittspiller?
Favorittspillerne fra storhetstida står fortsatt 
som de største for meg, spesielt Paul Mariner 
og John Wark. John Wark fikk jeg sett i flere 
kamper live på Portman Road på 90-tallet og 
har møtt ham mange ganger i ettertid. 

Hva mener du om dagens Ipswich-
mannskap? Har du tro på at Ipswich noen 
gang skal nå de samme høydene som under 
Bobby Robson tidlig på 80-tallet igjen?
En har jo alltid håp og drømmer om det, men 
om man skal være litt realistisk så er det nok 
mye vanskeligere i dag. Det kreves en god og 
sunn økonomi og det er vanskelig å ta opp 
kampen mot de største klubbene i England. 
Dagens mannskap er etter min mening gode 
nok til å kjempe i toppen av Championship, 
og vi bør være med i kampen om opprykk i 
kommende sesong. 

Hva synes du om Ipswich som by,  
og har du noen favorittpuber du pleier å gå 
på før kamp?
Ipswich er en idyllisk by som jeg trives meget 
godt i. Byen er akkurat passe stor, og det er 
korte avstander til det meste som buss, tog, 
hotell, puber, restauranter og Portman Road. 
Byen er ikke preget av turisme i stor grad, så 
her treffer man ekte engelske folk og kultur, i 
motsetning til internasjonale storbyer som 
London. Har fått inntrykk av at flere og flere 
nordmenn reiser til Ipswich ikke bare pga. 
fotball, men for å ha en weekendtur med 
shopping, restaurant- og pubbesøk. Puber  
før og etter kamp er obligatorisk. Må alltid 
innom Mannings, The Plough, Black Horse, 
og St Judes. 

Kan du forsøke å oppsummere hva du har 
gjort for Ipswich sin norske supporterklubb 
siden oppstarten og si litt om hvilke oppgaver 
du har i dag?
Jeg startet klubben høsten 1989, og målet var 
å samle og registrere flest mulig Ipswich- 
supportere i Norge. Første sesongen hadde vi 
passert 30 medlemmer, og det syntes jeg var 
imponerende mange. Jeg trodde den gangen 
at jeg var den eneste i Norge som holdt med 
Ipswich, og før jeg startet klubben kjente jeg 
ingen andre som holdt med laget. Jeg utga 5 
medlemsblader den første sesongen, skrevet 
på en god gammeldags skrivemaskin uten 
rettetast. Så det var en svært tidkrevende jobb. 
I tillegg drev jeg med import og salg av 
supporterutstyr, og arrangerte fellesturer. Siden 
1989 har jeg utgitt 3-5 blader hver sesong, 
arrangert en rekke supporterturer, hatt formid-
ling og salg av kampbilletter (mellom 300 og 
500 hver sesong) og hatt ansvar for supporter-
cupen til langt ut på 2000-tallet. Jeg har også 
arrangert en del supportertreff rundt om i 
landet, og har hatt ansvar for økonomi og 
medlemsregister for klubben. I dag er arbeids-
oppgavene fordelt på noen veldig dyktige 
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medarbeidere og folk i styret. Jeg er fortsatt 
styremedlem og driver med formidling av 
kampbilletter og har ansvar for å utgi med-
lemsbladet News of the Blues. I tillegg står jeg 
for medlemsregistreringen. Det går ca 2-3 
timer hver dag til dette klubbarbeidet. I dagene 
før bladet skal ut går det døgnet rundt. 

Var det en vanskelig beslutning å gå av som 
formann?
Det var ikke en vanskelig beslutning, og i dag er 
det Ole Bernt Krogstad som er formann, og 
han gjør en fantastisk bra jobb. Det var rett 
og slett tiden som ikke strakk til. Med 
heltidsjobb, kone og to barn så blir det 
ikke mye tid til overs etter 2-3 timers 
klubbarbeid hver dag. 

Som mangeårig medlem av SBFs 
valgkomite har du kanskje 
noen synspunkter på hva 
som er supporterunionens 
viktigste oppgaver?
Som medlem av valgkomi-
teen kjenner jeg godt til 
oppgavene til SBF. De gjør en 
veldig god jobb og har klart 
vært med å bidra til at samtlige 
supporter klubber har vokst i alle år. 
I tillegg er det et fantastisk flott 
arrangement med Supportercupen. Jeg 
har vært til stede på samtlige SBF-
årsmøter siden 1989 da jeg startet klubben. 
Håper at flere klubber kan være representert 
på årsmøtene til SBF - de senere årene har det 
vært litt forfall. 

Og til slutt: Tror du dagens og femtidens unge 
og håpefulle vil ha et like lidenskapelig 
forhold til engelsk fotball som vår generasjon, 
som vokste opp på 70- og 80-tallet, eller tror 
du impulsene fra andre ligaer er for store?
Jeg håper selvsagt at lidenskapen blir like stor 
hos de unge som hos vår generasjon. Vi ble 

selvfølgelig påvirket av de gode tippekampene 
på 70- og 80-tallet. Samling av de gode gamle 
fotballkortene var også viktige til å bidra til 
engasjementet. Men jeg ser jo at de unge nå 
blir påvirket av storklubbene i Champions 
League, som f.eks. Barcelona og Real Madrid, 
og småtassene løper rundt med Messi på 
ryggen istedenfor David McGoldrick og Daryl 
Murphy fra Ipswich Town…

Sir Bobby Robson
og Arnt H. Nodeland

Portman Road 

11



 1. Hva heter Sunderland-spilleren på bildet? 
  a. Etienne Capoue
  b. Odion Jude Ighalo
  c. Allan Nyom
  d. Nathan Ake
 2. Hvilken målvakt holdt buret rent i flest kamper i Premier League? 
 3. Hvilken klubb scoret nest færrest mål i Premier League? 
 4. Hvem ble nr 4 på toppscorerlista? 
	 5.	 Hvilket	firma	var	draktsponsor	til	Watford?	
 6. Hvilken klubb ble nr. 6 i Premier League? 
 7. Hva het Newcastles manager ved starten av sesongen? 
 8. Hvor mange London-klubber spilte i Premier League? 
 9. Hvilke tre lag rykket opp fra Championship? 
 10. Hva heter hjemmebanen til Bournemouth? 
 11. Hva heter manageren til QPR? 
 12. Hvilken klubb vant League One? 
 13. Hvem vant «play-off» i League One (og spiller i Championship neste sesong)? 
 14. Hvilken klubb endte på sisteplass i League Two? 
 15. Hva heter stadion på bildet?

SBFs SOMMERNØTTER
Fasit: 1. b (Odion Jude Ighalo) 2. Peter Cech (Arsenal, 16) 3. WBA (34) 4. Romelu Lukaku (Everton, 18)  

5. 138.com 6. Southampton 7. Steve McClaren 8. Fem (Arsenal, Chelsea, Crystal Palace, Tottenham,  West Ham)  
9. Brunley, Middlesbrough, Hull 10. Vitality Stadium (Dean Court) 11. Jimmy Floyd Hasselbaink 12. Wigan  

13. Barnsley 14. York City 15. Boleyn Ground (Upton Park, West Ham)
Alle spørsmålene er fra sesongen 2015/16.

1
15

FOTBALL
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I år er det bare
å glemme alt 

annet...
Følg Premier League i
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Det er mange groundhoppere i Norge! SBF har 
nå 603 registerte og hele 242 av de med 25 
baner eller flere. Det heter banehoppere på 
norsk, men i og med det dreier seg om 
Storbritannia velger vi og bruke det engelske 
navnet i de fleste settinger. En av de som er 
bitt av basillen er Henrik Martinsen Høyer. 
Han har samlet imponerende 100 baner på 
kun 10 år! Middlesbrough supporteren som i 
det daglige driver sitt eget bakeri/kafè i 
jazzbyen Kongsberg. Vi tok en prat med han, 
og	fikk	vite	hva	groundhopping	betyr	for	han.

Ja Henrik, når startet egentlig din store 
interesse for groundhopping?
Faktisk så sent som i 2006. Det var første  
gang jeg var og så fotball i Storbritannia. Det 
var først og fremst Middlesbrough, men i 2010 
tok det av da jeg å møte brødrene Hjartøy  
fra Bergen. Hadde da 25 baner og det bare 
akselererte fram til i dag da jeg har 100 baner.

Når du nå har 100 baner så var vel hele tiden 
«Club 92» det store målet, eller var det 
vilkårlig?
Nei det ble Club 92, og det ble fullført i påsken 
2016. Kampen Barnet v Luton på The Hive ble 
min 92 bane. Min samboer og jeg deltok på 
Supporterunionens arrangement. Vi besøkte 
også York City og banen Bootham Crescent i 
påsken.

Det bygges jo stadig nye stadioner med 
moderne arkitektur. Har du noen favoritter 
blant de baner og klubber du har besøkt?
Jeg liker veldig godt eldre klassiske stad io ner 
som det blir færre og færre av. Har vært på 
fullsatte stadioner hos Port Vale, Luton Town 
og Cambridge United. Dette er klassiske 
stadioner som tar vare på fotballkulturen.

Når vi snakker om stemning, hvor har du 
opplevd dette best? Vi vet jo at mange mener 
dette har forsvunnet med de nye stadioner.  
Er det sant?
Nei det er vel ikke helt riktig. Var på Britannia 
Stadion i Stoke som var ny midt på 90 tallet. Her 
er det jevnt over veldig bra, ihvertfall når jeg var 
der. Kan også trekke fram en 1.runde ligacup 
kamp på Deepdale for noen år siden. Her var det 
22 000 og full brakke. Det var så vidt jeg fikk 
billett til denne kampen. Et herlig lokaloppgjør 
mot Blackpool og resultatet ble 1-0.

Det er mange flotte nostalgiske og moderne 
anlegg. Hvilke stadion synes du har de 
dårligste fasilitetene? 
Jeg vil nok si Blackpool og Bloomfield Road. 
Dette er en klubb i problemer, og fasilitetene 
var ikke de beste. Den så også halvferdig ut  
da jeg var der på kamp.

En ekte groundhopper

Av: Ray Tørnkvist

Henrik M
artinsen Høyer
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I Storbritannia 
opplever ground-
hoppere god reise-
kommunikasjon til 
klubbene. De aller 
fleste har tog eller 
buss i nærheten. 
Hvordan reiser du 
rundt når du besøker 
baner?
Jeg satser alltid på tog så sant 
det er mulig. Er det helt umulig så 
blir det Taxi, men det er veldig, veldig 
sjelden. Tog er hurtig og behagelig.

Du har jo sett veldig mye fotball på balløya. 
Hvem er din favorittspiller gjennom tidene?
Det er ingen tvil, de må bli Brasilianske Juninho 
Paulista. Legenden fra Brasil er den beste 
Middlesbrough har hatt på banen. Fantastisk. 
Presterte alltid.

Hvor mange Middlesbrough kamper har  
du sett live på hjemme og bortebane?
Har vel nå sett 28 kamper live i England. 

Satser og se de 3-4 
ganger pr sesong.

Du er jo høyt oppe 
på Groundhopper-
lista nå. Hva er neste 
mål for deg i 
sesongen 2016/17?
Det blir å se mer 

Middlesbrough kamper, 
og besøke nye baner nedover i 

divisjonene når det passer inn i 
reiseruten. Det blir også besøk av 

klub b er som rykket opp til League Two sist 
sesong. Klubber som flytter til nye stadioner er 
også prioritert. Jeg vil samle på så mange 
baner som mulig i fremtiden, groundhopping  
er kjempegøy!

Vi takker Henrik M Høyer for intervjuet. Han  
ga	oss	et	fint	innblikk	i	en	Groundhoppers	
hverdag. Club 92 er i regi av SBF og du får en 
velfortjent pins når du har besøkt alle banene. 
Fra Premier League til League Two i England. 
Besøk www.banehopper.com og la deg inspirere. 

Påsken 2016: Club 92 groundhopperfest i Barnet (The Hive).
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Navn Favorittlag Sted Stadionbesøk
Ray Tørnkvist Leeds United Oslo 203 baner
Frode Trolsrud Berg Tottenham Hotspur Kingston upon Thames 182 baner
Odd Hanstvedt Arsenal Kalandseidet 174 baner
Geir Ove Neset Manchester City Vilnius 170 baner
Steinar Tungen Leeds United Dombås 170 baner
Karl Yngvar Øvensen Hibernian Lier 148 baner
Knut Aasland Manchester City Evje 147 baner
Ola Toftaker Stoke City Lørenskog 133 baner
Vegard Holberg Leeds United Buvika 129 baner
Vidar Eilertsen Leeds United Langhus 123 baner
Einar Kvande Liverpool Surnadal 120 baner
Trond Fuhre Birmingham City Oslo 120 baner
Kjell Morten Hjartøy Arsenal Bergen 117 baner
Anders Johansen Non League Drøbak 115 baner
Bjarte Wilhelm Hjartøy Middlesbrough Fyllingsdalen 115 baner
Jan Sigurd Eike Liverpool Stavanger 115 baner
Sven Arthur Ljosland Manchester City Kristiansand 108 baner
Inge Haug Ipswich Town Kongsvinger 106 baner
Rolf Brown Manchester City Oslo 105 baner
Trond Brenna Manchester United Oslo 104 baner
Vidar Svendsen Tottenham Hotspur Kristiansand 103 baner
Tore Berntsen Queens Park Rangers Haugesund 100 baner
Henrik M Høyer Middlesbrough Kongsberg 100 baner

Stian Offerdal Rangers Sunndalsøra 97 baner
Per-Gunnar Nilsson Manchester United Kristianstad 96 baner
Arild Svardal Liverpool Fyllingsdalen 94 baner
Stefan Holmström Aston Villa Umeå 94 baner
Inge Haagensen Derby County Leknes 93 baner
Kjell Skjerven Leeds United Leeds/ Vik i Sogn 93 baner
Tony Halsall Bury Evje 92 baner
Joakim Bergqvist Queens Park Rangers Umeå 91 baner
Tore Gjerdingen Derby County Doha 89 baner
Finn Morten Steen Derby County Porsgrunn 88 baner
Bent Uvaag Johansen Celtic Oslo 86 baner
Tom Ovnerud Manchester United Stavanger 86 baner
Trond Andersson Leeds United Laksevåg 85 baner
Atle Husom West Ham United Lillehammer 84 baner
Øyvind Werrum Derby County Tønsberg 84 baner
Kjell Åvendal Egersunds IK Egersund 81 baner
Petter Johan Pettersen Liverpool Bergen 81 baner
Jan Henry Halvorsen Ipswich Town Porsgrunn 80 baner
Tom Morken Ipswich Town Bergen 80 baner
Rune Dahl Manchester United Oslo 79 baner
Kjell Skram Manchester United Sarpsborg 78 baner
Rune Vibeto Leeds United Ulefoss 78 baner
Gaute Lyster Manchester City Stavanger 77 baner

 100+

Banehoppere etter sesongslutt 2015/2016
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Ståle Johannesen Manchester United Oslo 76 baner
Jakob Kårhus Blackburn Rovers Nedre Vats 75 baner

Tor Jørgen Svanberg West Ham United Oslo 74 baner
Nils Johan Dahl Derby County Gjettum 72 baner
Knut Toresen Leeds United Terråk 71 baner
Atle Syversen Tottenham Hotspur Oslo 70 baner
Bjørnar Nyland Manchester U. og Oldham Athletic Rykkinn 70 baner
Frank Roger Orefellen Manchester United Moss 70 baner
Oscar Christoffersen Liverpool Oslo 70 baner
Larry Rothschild Crewe Alexandra Arendal 66 baner
Andreas Hellmann Leeds United Oslo 65 baner
Bjørn Tore Tvedt Blackpool Bergen 65 baner
Geir Ingvald Jacobsen Ipswich Town Hamar 65 baner
Camilla Hanstvedt Liverpool Kalandseidet 64 baner
Håvard Krey Hansen Preston North End Silsand 63 baner
Vinjar Vikanes Manchester United Ulsteinvik 63 baner
Alf Helge Repstad Sunderland Søgne 62 baner
Kenneth Glesnes Manchester United Oslo 62 baner
Olav Ramstad Rochdale Oslo 62 baner
Terje Bringsli Manchester United Sandefjord 62 baner
Arne Karlsen Derby County Rykkinn 60 baner
Jarle S. Bakke Leeds United Skien 60 baner
Kjell Christiansen Stoke City Vøyenenga 60 baner
Robert Seim Manchester City Oslo 60 baner
Stine Marie Barsjø Manchester United Moss 60 baner
Hans Brodshaug Liverpool Feiring 59 baner
Peter Bergfall Arsenal Leinstrand 58 baner
Leif Konrad Borsheim Tottenham Hotspur Oslo 57 baner
Stein Håkon Nes Sunderland Bergen 57 baner
Fredrik Eriksen Tottenham Hotspur Oslo 56 baner
Lasse Hjelle Leeds United Bergen 56 baner
Odd Arve Gulliksen Liverpool Skotselv 56 baner
Norman Gjerdingen Liverpool Doha 55 baner
Bjørn Arne Smestad West Ham United Oslo 54 baner
Ole Kristian Holter Arsenal Lørenskog 54 baner
Pål Eilertsen Leeds United Langhus 54 baner
Svein Nilsen Stoke City Skui 54 baner
Jørn Strømseng Arsenal Hosle 53 baner
Kurt Åsen Leeds United Nesttun 53 baner
Frank Østerås Manchester United Oslo 52 baner
Jeppe Strømseng Arsenal Bærum 51 baner
Mikal Haugen Preston North End Kristiansand 51 baner
Petter Frydenlund Tottenham Hotspur Oslo 51 baner
Odd Arne Thingnes Stoke City Oslo 51 baner
Bjørn Henry Christensen Liverpool Rygge 50 baner
Christoffer Nygaard Tottenham Hotspur Sandnes 50 baner 50+

 75+
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Supporterklubber for britiske lag

Aston Villa
ingo@fatland.no
www.villans.no

Barnet
bfcon@bfcon.net
www.bfcon.net

Birmingham City
martin@bskn.info
www.bskn.info

Blackburn Rovers
espen.sjetne@gmail.com
www.brscn.no

Bolton Wanderers
eirik@boltonsupporter.net
www.boltonsupporter.net

AFC Bournemouth 
andre.fayen@dahl.no
www.afcbournemouth.no

Brentford 
robin.hesmyr@gmail.com

Burnley  
simon@burnleyfc.no
www.burnleyfc.no

Cardiff City  
scandinavianbluebirds@gmail.com
www.ccsc.no

Celtic   
leder@cscn.no
www.cscn.no

Charlton   
cascnorway@hotmail.com
www.facebook.com

Chelsea   
leder@chelsea.no 
www.chelsea.no

Cheltenham   
post@cheltenham.no
www.cheltenham.no

Arsenal
kontakt@gunners.no
www.gunners.no

Crystal Palace 
post@crystalpalace.no
www.crystalpalace.no

Derby County 
sveno@derbycounty.no
www.derbycounty.no

Everton
helge@evertonfc.no
www.evertonfc.no

Exeter City
kristoffer@cruisespesialisten.com
www.exeter.no

Fulham
eirik@ffcnorway.no
www.ffcnorway.no

Hibernian 
k-yngo@online.no
www.facebook.com

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
filbertway.com

Leyton Orient  
mail@orientsupporter.com
www.orientsupporter.com

Liverpool 
post@liverpool.no
www.liverpool.no

Luton Town 
lars.petter@hodd.no
www.luton.no

Macclesfield Town 
macc@online.no
www.facebook.com
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Samarbeidsklubber

Manchester City 
soensteb@online.no
www.manchestercity.no

Manchester United
medlem@united.no
www.united.no

Millwall 
gunnar@bjorland.com
www.facebook.com

Newcastle 
tan@newutd.no
www.newutd.no

Norwich City 
momork@online.no
www.scancanaries.com

Nottingham Forest 
skogvokteren@gmail.com
www.skogvokteren.no

Portsmouth 
joakim.ellingsen@gmail.com
www.pompey.no

Queens Park Rangers 
qprkaare@hotmail.com
www.qpr.no

Scarborough 
scarbare@gmail.comwww.qpr.no 
www.facebook.com

Sheffield United 
tommas_blade@hotmail.com
scandinavianblades.webs.com

Southampton 
post@southampton.no
www.southampton.no

Stoke City 
richard@stoke.no
www.stoke.no

Sunderland 
sthaako@online.no
www.sunderland.no

Rochdale
E-post: norwayspotland@gmail.com
www.facebook.com

Swansea City 
styret@swanseacity.no
swanseacity.no

Tottenham Hotspur 
kontakt@tottenhamsvenner.no
www.tottenhamhotspur.no

West Bromwich Albion 
hensk@online.no
www.baggies.no

West Ham United  
erik@scandinavianhammers.com
www.scandinavianhammers.com

AFC Wimbledon 
endre.kleiven@gmail.com
www.facebook.com

Woking 
roland.sannes@gmail.com
rolandsannes.wordpress.com

Wolverhampton W.  
formannen@vikingwolves.com
www.vikingwolves.com

Coventry City
E-post: jorg@nannestad.org
www.facebook.com

Peterborough United 
hakon.rolstad.nilsen@gmail.com

York City
yorkcitynorge@gmail.com 
Yorkcitynorge.wordpress.com

Middlesbrough
henrik.hoyer@kongsberg.kommune.no
www.facebook.com
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Alle abonnenter er med i trekningen av 2 stk 
reisegavekort á kr 5.000,- hvert år!

VINN REISEGAVEKORT!

TEGN ABONNEMENT 
OG FÅ EKSKLUSIVE FORDELER!

For kun kr 295 får du 
4 nummer rett i postkassa!

Bestill ditt abonnement på www.433.no

Alle abonnenter er med i trekningen av 
4 stk fritt valgte fotballtrøyer hvert år!

VINN FOTBALLTRØYE!

NYTT 
NUMMER 

I SALG NÅ!



Supportercupen 2016:  
Liverpool vant «the Double» igjen

For andre gang, og med fjorårets erfaringer og 
barnesykdommer på ny arena som ballast, lå alt 
til rette for et godt arrangement på Nordre Åsen i 
Oslo. Lørdag 4. juni var datoen for SBFs årlige 
arrangement, og som overskriften røper, ble det 
for andre år på rad Liverpool som kunne smykke 
seg med tittelen, med seier både i junior- og i 
hovedturneringen.

I år som i fjor, ble Supportercupen holdt på 
Nordre Åsen i Oslo, og med fjorårets vanvittige 
rotbløyte frisk i minne, krysset vi fingrene for at 
værgudene denne gangen ville være på vår side, 
slik vi ble vant til under årene vi tilbragte på 
Snarøya. Og heldigvis kan vi i ettertid konstatere 
at vi fikk den hjelpen vi ønsket fra de høyere 
makter, og dermed var det opp til staben og alle 
deltagerne å lage fest. Vi må heller ikke glemme 
Manchester Citys supporterklubb, som i alle år 
har vært flinke til å invitere gamle stjerner over. 
Asa Hartford, Peter Barnes og Ian Brightwell, 
legendariske navn fra tippekampens glansdager 
på 70- og 80-tallet, bidro denne gangen til å 
kaste glans over både turneringen og arrange-
mentet på Scotsman om kvelden. SBFs viktigste 
samarbeidspartner TV2 var som vanlig på plass 
som turneringens hovedsponsor, og dette er noe 
vi selvfølgelig setter stor pris på. 

På grunn av tidsklemma valgte vi i SBF å gå ned 
fra 40 til 36 lag i årets turnering, og lagene var 
denne gangen fordelt på 28 supporterklubber, i 
tillegg til TV2s «stjernegalleri», bestående av folk 
som Petter Myhre, Jan-Henrik Børslid, Kasper 
Wikestad og Per-Jarle Heggelund. Altså mange 
kjente navn fra TV-skjermen, og de hadde nok 
forhåpninger om å bite enda bedre fra seg enn i 
fjor, da de røk ut i åttedelsfinalen for Blackburn. 

Fjorårsmester Liverpool stilte 
igjen med mange kjenninger fra 
fjorårets vinnerlag, men ville de greie å overraske 
igjen? Bak dem fulgte et kobbel av sterke 
utfordrere, og lag som Arsenal og Tottenham 
hadde helt klart skumle hensikter om å ta tilbake 
tronen. Overraskelser er det jo også alltid, men 
hvem ville det bli denne gangen? Supporter-
cupen er jo som kjent de små klubbenes store 
mulighet til å spise kirsebær med de store, og 
noen overraskelser skulle det bli denne gangen 
også. På gressbanen ble det igjen arrangert 
juniorturnering for dem mellom 10 og 13 år, og 
spørsmålet var om Liverpool ville vinne igjen, 
eller om noen av de andre lagene ville greie å 
vippe dem av pinnen.

Vi starter med de yngste, altså de i aldersgrupp-
en 10-13 år. Kun fire klubber var denne gangen 
påmeldt, og dette er et tall vi skulle ønske hadde 
vært høyere, så flere supporterklubber bør 
absolutt kjenne sin besøkelsestid her. De fire 
klubbene som stilte til dyst var Exeter, Ipswich, 
Liverpool og Tottenham. Alle lagene spilte mot 
hverandre innledningsvis, før nummer én og to 
møttes i finalen til slutt. Artig er det at en liten 
klubb som Exeter City, som i mange år gjorde det 
svært godt i hovedturneringen, stiller lag på dette 
nivået. Liverpool virket også sterke med solide 
seirer over Tottenham og Ipswich, noe som ga 
dem finaleplass mot Exeter. Utfallet var det aldri 
noen tvil om, og til slutt sto det 4-0 i favør 
Liverpool da sluttsignalet lød. Det var en stolt 
gjeng som kunne ta imot premiene fra TV2s Jan 
Henrik Børslid, Petter Myhre og Trevor Morley og 
SBFs Trond Fuhre. Da er det bare å håpe på at 
enda flere supporterklubber ser verdien i dette og 
melder på lag til neste års juniorturnering. 

Av: Anders Christensen
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Avspark i hovedturneringen var satt til kl 09:00, 
mens finalen skulle spilles kl 17:30. Det skulle 
med andre ord bli en lang og utmattende dag 
med mye fotball for de involverte, og da spesielt 
for dem som nådde langt i turneringen. Men med 
værgudene på vår side, var i hvert fall rammene 
på plass for en hyggelig dag hvor det aller 
viktigste er god sportsånd, vennskap og sosial 
omgang på tvers av klubbtilhørighet det aller 
viktigste. Angrepet på fjorårsmester Liverpools 
hegemoni startet med Burnley-Crystal Palace og 
Tottenham 3-Newcastle i de tidlige morgentimer, 
og tonen var satt med 2-0-seier til the Clarets og 
4-0 til the Magpies. De lagene som utmerket seg 
mest i puljespillet var Leeds, Ipswich, Aston Villa 
og Manchester United 2, som alle gikk videre 
som gruppevinnere med full pott og ni poeng. 
Leeds slo blant annet TV2s lag, som dermed ble 
henvist til andreplass i gruppe A. Andre pulje-
vinnere var Charlton, Burnley, Liverpool, Tottenham 
og Bolton, mens de andre lagene som avanserte 
fra gruppespillet var Arsenal 2, Blackburn, 
Manchester United, Derby, TV2 og Chelsea 2 og 
Newcastle.

Dermed var det klart for cupspill for de 16 
gjenværende lagene, og i åttedelsfinalene var det 
mange interessante og tette oppgjør. Med unntak 
av et imponerende Charlton-lag, som vant hele 
6-0 over Burnley. Gamle travere som fjorårs-
vinner Liverpool, Arsenal 2, Tottenham og Bolton 
gikk videre, og det samme gjorde Ipswich, 
Newcastle og Aston Villa. Villa virket sterke og var 
sammen med Charlton og Ipswich turneringens 
store positive overraskelse. Kvartfinalene ble om 
mulig enda mer jevnspilte, og i den ene kampen 
måtte det straffespark til for å skille Charlton og 
Liverpool, og det var til slutt fjorårsvinneren som 
trakk det lengste strået med 7-6 på straffer etter 
0-0 etter ordinær tid. I de andre kampene vant 
Ipswich 2-1 over Arsenal 2, Tottenham 2-1 over 
Bolton og Aston Villa 1-0 over Newcastle. Dermed 
var det duket for semifinaler mellom Liverpool og 
Aston Villa og Tottenham og Ipswich. Kampen 

mellom Liverpool og 
outsidene Aston Villa ble 
en jevnspilt affære, og en 
tidlig Villa-scoring så lenge 
ut til å bli det som skilte 
lagene. Men en sen Liverpool-
scoring sørget for ny straffekonk, 
og igjen vant Liverpool – denne 
gang med sifrene 5-4. I den andre semifinalen 
vant Tottenham 2-1 over Ipswich. Dermed var 
det klart for finale mellom regjerende mestere 
Liverpool og mesterne fra 2013 og 2014, 
Tottenham. Og ut i fra hva man hadde sett 
tidligere i turneringen, var det nok sistnevnte som 
lag som var knepen favoritt, med flere sterke 
seirer på samvittigheten. Liverpool på sin side, 
hadde kommet seg til finalen gjennom hardt 
arbeid og god lagmoral, men også med to seirer 
fra krittmerket. I tillegg hadde de mistet sin 
kanskje aller viktigste spiller underveis, nemlig 
lagkaptein og playmaker på midtbanen Stig 
Markus Hovdal. Midtveis i turneringen måtte han 
nemlig forlate Nordre Åsen for å spille 3.
divisjonskamp for Korsvoll. Men gode lag er som 
kjent ofte heldige også, og i finalen satte Einar 
Johannes Klemp inn den avgjørende scoringen, 
som førte til at Liverpool kopierte bedriften fra i 
fjor. Klemp ble også av SBF kåret til finalens 
beste spiller. I bronsefinalen vant overraskelse-
slaget Ipswich 7-6 over Aston Villa.
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Liverpools manager Jon Alexander 
Lysgård var en stolt mann etter triumfen, 
og han tok seg også tid til å svare på 

noen spørsmål om arrangementet.

Hvor overrasket er du over at Liverpool vant 
Supportercupen for andre år på rad, og 
hvordan vil du vurdere årets triumf opp mot 
fjorårets?
Om ikke overrasket - var vi klar over at nå var vi 
tittelforsvarere og at alle ville «ta oss» litt ekstra 
pga. det. Og kanskje derfor føles det som vi har 
vært mer mektige i år ved å klare det igjen. 
Uansett - vi er utrolig fornøyde!

Hva mener du er hovedårsaken til at Liverpool 
lyktes med å forsvare fjorårets tittel?
Samme som fjor egentlig - Strålende keeper, 
solide bak og scorer i viktige faser av matchene. 
Seiersmålet ti sekunder før slutt i første kampen, 
er vel ett godt eksempel på dette. Ellers er jo 
som alltid troen på det vi blir enige om viktig. 
Gutta samles veldig fort og igjen var det andre 
kampen som la grunnlaget for resten av 
turneringen. To straffekonker viser jo en langt 
tøffere vei videre denne sesongen. Og som alltid 
- man må ha litt flaks også på veien, som f.eks. 
Charltons annullerte mål pga. indirekte frispark. 
Hadde vi vært nær den ville målet stått og vi 
vært ute. Små marginer...

Hvordan plukket du ut laget denne gangen, og 
hadde dere noen form for forberedelser?
Som vanlig - litt på erfaring og ellers på hva jeg 
ser i de første kampene. Vi prøver jo å få til så 
stort og variert spenn på spillerne som mulig, 
men vi møtes ikke på forhånd. Ble jo gjort litt 
enklere med tanke på at tre stykker aldri dukket 
opp - og det uten å si fra. De er jo ikke først på 
lista neste år for å si det slikt...

Er det noen enkeltspillere du vil trekke fram 
denne gangen, og som var spesielt viktige for 
årets Liverpool-mannskap? 
I de fleste tilfeller er det laget som vinner og 
taper - men keeper Tim Knutsen fortjener nok litt 
mer oppmerksomhet. Utrolig god hele turnerin-
gen. Ellers var Klemp fremme og bøtta mål dette 
året, inkludert i finalen - igjen! 

Hvor gjør dere av trofeet? 
Vel, hver av kapteinene Hovdal og Larsen har en 
hver. Larsen tok over bindet når Hovdal måtte 
spille kamp (!) for klubben sin. Så han mistet 
sluttspillet etter seieren mot TV2-laget. Så de er 
nok i trygge hender begge to.

Har du ellers noen kommentarer om 
arrangementet?
Selve arrangementet er som vanlig topp - dog 
skulle jeg ønske TV2 gjorde langt mer ut av 
dette enn de gjorde. En presentasjon av alle 
lagene og intervjuer underveis ville vært bra. 
Og hva med å følge ett av lagene i deres del av 
turningen? Som f.eks. en av de mindre 
klubbene? Ellers er jo Nordre Åsen mitt «lille 
hjem» i Oslo når det gjelder fotball...

Supportercupen ble som vanlig avsluttet med 
fest på Scotsman i hjertet av Oslo sentrum.  
I tillegg til sosialt samvær med supportere fra 
hele landet og fra forskjellige klubber, ble det 
premieutdeling til de tre beste lagene og 
utdeling av trofé til årets supporter, Arnt 
Nodeland fra Ipswich.
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Leverandør av gode fotballopplevelser siden 2001

Now We’re Talking! AS
Tlf. +47 33 52 40 30
Epost: post@nwt.no
Web: www.london.no

Now We’re Talking! har etablert seg som en landsdekkende leverandør av fotballreiser og 
 rmaturer. Vi er  re ansatte med kontorplass på Komplett Arena i Sandeord.  
Fotball, sportsreiser og alle typer  rmaturer og gruppereiser er våre spesialområder. 

PS! Vi har arrangert turer for  rmaer til 60 byer i 25 land. 
Spør oss om tilbud neste gang du skal på  rmatur!      



Maratontabellen 1991 - 2016

*Arsenal 2 
Barnet/Cambridge U. (mix) 
Blackburn Rovers 2 
Celtic 2 
Chelsea 2 og 3 

Everton 2 
Exeter City 2
Ipswich Town 2  
Leeds 2
Liverpool 2  

Macclesfield Town 2
Manchester City 2
Manchester United 2 og 3
Nottingham Forest 2 og 3 
Queens Park Rangers 2 

Tottenham Hotspur 2, 3 og 4
TV2
Woking 2 
Lokalt lag Mjøndalen
Lokalt lag Strømsgodset

  Klubb: Sp V U T    Mål   P
 1 Arsenal 123 75 29 19 289 - 124 254
 2 Leeds United 123 70 18 35 283 - 147 228
 3 Liverpool 121 68 22 31 261 - 128 226
 4 Exeter City 106 69 18 19 234 - 78 225
 5 Celtic 104 58 29 17 232 - 89 203
 6 Tottenham Hotspur 104 59 15 30 217 - 146 192
 7 Manchester City 108 53 23 32 204 - 134 182
 8 Wolverhampton Wanderers 109 52 22 35 235 - 139 178
 9 Nottingham Forest 100 51 24 25 209 - 129 177
 10 Queens Park Rangers 106 51 23 32 234 - 141 176
 11 Manchester United 106 48 19 39 227 - 142 163
 12 Blackburn Rovers 67 40 8 19 158 - 70 128
 13 Derby County 87 37 12 38 148 - 149 123
 14 MK Dons (tidl. Wimbledon) 65 34 18 13 109 - 56 120
 15 Burnley 85 34 14 37 157 - 149 116
 16 Birmingham City 75 33 16 26 125 - 119 115
 17 Stoke City 79 30 20 29 110 - 105 110
 18 Everton 73 33 6 34 105 - 103 105
 19 West Ham United 86 25 16 45 118 - 201 91
 20 Scarborough 53 24 18 11 120 - 69 90
 21 Newcastle United 65 25 10 30 114 - 121 85
	 22	 Macclesfield	Town	 60	 23	 7	 30	 95	 -	 121	 76
 23 Ipswich Town 78 23 6 49 98 - 207 75
 24 Chelsea 62 21 10 31 91 - 99 73
 25 Bolton Wanderers 49 20 9 20 71 - 73 69
 26 West Bromwich Albion 50 19 8 23 79 - 103 65
 27 Luton Town 44 17 11 16 70 - 70 62
 28 Crystal Palace 75 16 14 45 81 - 181 62
 29 Aston Villa 53 15 17 21 70 - 116 62
 30 Southampton 48 17 7 24 77 - 84 58
 31 Barnet 41 15 6 20 89 - 86 51
 32 AFC Wimbledon 28 14 7 7 39 - 23 49
 33 Norwich City 55 13 7 35 59 - 209 46
 34 Cheltenham Town 41 12 10 19 44 - 53 46
 35 Leicester City 29 13 4 12 64 - 70 43
 36 Woking 25 11 2 12 42 - 42 35
 37 Portsmouth 26 10 5 11 38 - 44 35
 38 Accrington Stanley 10 9 1 0 39 - 11 28
 39 Fulham 28 8 4 16 38 - 65 28
 40 Torquay United 24 8 1 15 40 - 69 25
 41 Hull City 22 6 5 11 35 - 53 23
 42 Middlesbrough 21 6 3 12 44 - 52 21
	 43	 Sheffield	Wednesday	 22	 5	 5	 12	 26	 -	 42	 20
 44 Charlton Athletic 11 4 3 4 19 - 14 15
 45 Rushden & Diamonds 15 2 3 10 14 - 35 9
 46 Swansea City 4 2 2 0 3 - 1 8
 47 Tranmere Rovers 6 2 1 3 10 - 14 7
 48 Stockport County 12 2 1 9 11 - 28 7
 49 AFC Bournemouth 16 1 4 11 17 - 44 7
 50 Dagenham & Redbridge 7 2 0 5 9 - 11 6
 51 Sunderland 15 0 4 11 12 - 45 4
 52 Millwall 5 1 0 4 4 - 20 3
 53 Brentford 9 1 0 8 1 - 17 3
 54 Wigan Athletic 12 0 3 9 3 - 31 3
 55 Scunthorpe United 10 1 0 9 6 - 49 3
 56 Rochdale 3 0 1 2 1 - 8 1
 57 Coventry City 6 0 1 5 0 - 21 1
 58 Leyton Orient 2 0 0 2 0 - 4 0
 59 Cardiff City 3 0 0 3 0 - 11 0
 60 Aldershot Town 3 0 0 3 0 - 18 0
   2975 1288 552 1135 5328 - 4783 4416
  Øvrige lag* 577 159 106 312 682 - 1218 583
  Totalt 3552 1447 658 1447 6010 - 6001 4999
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Det å vurdere nettsider opp mot hverandre er 
ikke en enkel oppgave. Hvilke kriterier er viktig 
for oss? Det totale inntrykk vil alltid være 
viktigst, men hyppig og godt skrevne artikler 
er gull for å overbevise oss. Du må føle at 
hjemmesiden lever og det skrives med glød 
og vellyst. Menyen på siden må være rikholdig 
og man skal kunne enkelt finne fram til det 
man søker. Utdatert og informasjon som ikke 
stemmer bør ikke ligge fast på siden. Linker 
som legges inn må virke, veldig irriterende om 
ikke. Layout er selvfølgelig viktig og den bør 
har et preg av sin moderklubb. Resurser og 
størrelse på supporterklubben vil alltid 
vur deres opp mot hverandre. Smart og god 
billedbruk er viktig. Vi er ikke så glad i re- 
 klame, men forstår den økonomiske biten av 
det. Gode videoklipp fra kamper og aktuelle 
hendelser hever nivået på siden. En hjemme-
side skal være til og for sine medlemmer. I 
dag er ofte hjemmesiden/facebooksiden 
hjertet i supporterklubben. God kommunika-

sjon med sine medlemmer er viktig. Ved å ha 
en kvalitetshjemmeside økes trafikken og du 
får glade medsupportere!

Årets hjemmeside i SBF er www.pompey.no 
Supporterklubb: VENNER AV PORTSMOUTH. 
De scorer høyt på nesten alle våre kriterier. 
Først og fremst vil vi berømme supporter-
klubbens drivkraft og leder Joakim Ellingsen. 
Hans engasjement i supporterklubben 
inkludert pompey.no er beundringsverdig. 
Portsmouth FC er en relativ stor klubb, men 
befinner seg i League Two. Da kreves det noe 
ekstra for å drifte en supporterklubb i Norge.  
De teller i dag 84 medlemmer og vi er sikker  
på de er stolte av sin hjemmeside. 

Andre medlemsklubber som skal ha ekstra 
honnør for sin hjemmeside:
• www.chelsea.no (Chelsea Supporters Norway)

• www.newutd.no (Toon Army Norway)

• www.brscn.no (Blackburn Rovers Supporters' Club Norway)

Årets hjemmeside 2015/16

Av: Trond Fuhre

Fra venstre: Martin Grimstvedt, Hermann Hreidarsson, Joakim Ellingsen og Øyvind Velde.
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Det er alltid gøy å 
gratulere vinnere av 
våre kåringer. Det var 
en glad og ydmyk 
Joakim Ellingsen vi 
snakket med.

Gratulerer Joakim. Hva betyr 
det å vinne denne kåringen?
Først og fremst er det en stor motiva-
sjon til å fortsette å bruke mye tid på web-
siden vår. Å nå helt opp i en slik kåring er veldig 
stort. Det er veldig mange bra websider blant 
supporterklubbene i Supporterunionen. Jeg er 
derfor stolt og veldig glad på vegne av oss  
som står bak siden - og på vegne av alle våre 
medlemmer. Dette er en pris jeg vet samtlige 
medlemmer vil bli veldig glad og stolt av.

Vi er imponert over hvor tett dere følger 
klubben gjennom deres nettside. Hvor mye tid 
og krefter legger du ned i pompey.no?
Jeg skal ærlig innrømme at det varierer en del 
fra uke til uke. I travle perioder blir det ikke 
mange timene, men jeg har heldigvis med meg 
to skriveglade danske medlemmer. De leverer 
til hver eneste kamp både en forhåndssak og 
et kampreferat. Så tar jeg meg egentlig av 
resten av websiden og drift av supporter-
klubben. Jeg teller ikke timer, men jeg prøver å 
få gjort litt hver dag. Jeg har også den for - 
delen at jeg etter hvert begynner å få en del 
rutine med å skrive. Jeg er lærer til daglig, men 
jeg har også jobbet mye som frilansjournalist 
(sport) siden 1995. Dermed har jeg erfaring 
med å produsere mye tekst.

Vi vet du legger ned masse arbeid på pompey.
no, men hvem andre ønsker du å takke?
Det må først og fremst bli de to nevnte danske 
medlemmene. Jean-Robert Tankred og Steen 
Houman. I tillegg vil jeg egentlig takke alle 
medlemmene som bidrar på sitt vis - enten det 
er en like på facebook, en kommentar på en 

artikkel eller et 
reisebrev.

Hvordan er kontakten 
med moderklubben? 
Er de klar over hvor 

engasjert supporterklubb 
de har i Norge?

Ja, jeg har i alle år vært så heldig at 
jeg har hatt god kontakt med Portsmouth 

FC. Nå har det vært en del utskiftning på 
sentrale folk i klubben gjennom disse årene 
(jeg startet supporterklubben som 17-åring i 
1992/93-sesongen), men jeg har i en rekke år 
hatt god kontakt med sentrale folk i medie-
avdelingen, på billettkontoret o.s.v.

Med ujevne mellomrom har jeg blant annet 
blitt bedt om å skrive litt om klubben vår for 
programbladet, lokalavisen i Portsmouth (The 
News) har skrevet om oss en rekke ganger, jeg 
er over hver sesong og da prater jeg alltid med 
folk i klubben. Både managere, spillere, sup - 
portere m.m. er alltid nysgjerrige på min/vår 
interesse for Pompey. Og jeg har i alle år blitt 
tatt like godt imot - enten Pompey var i 
Premier League med en stall full av landslags-
spillere eller som nå, i League Two med en 
spillerstall fotballinteresserte nordmenn 
generelt aldri har hørt om.

Lykke til videre med arbeidet i supporter-
klubben. Hva er ditt tips for årets sesong? Vil 
Portsmouth bli et topplag i League Two denne 
sesongen?
Jeg tror på opprykk i år. Får vi inn en keeper  
på høyt nivå, tror jeg Pompey vinner League 
Two neste år. Hvis ikke tror jeg det kan bli en 
se  song som i fjor (play off), men stallen ser 
noe sterkere ut i år enn i fjor og Pompey blir 
definitivt et lag å regne med i opprykkskampen 
i 2016/17.

*Årets Jury: Kev Robin Kristoffersen og Trond Fuhre
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Årets medlemsblad sesongen 2015/16

Tottenhamsupporteren er en verdig vinner av 
Årets Medlemsblad. Magasinet har i flere år 
vært helt i toppsiktet. Det er flere årsaker til 
deres suksess. Vi ønsker å nevne de viktigste.

Redaktør Kev Robin Kristoffersen gjør en meget 
bra jobb. Vi ser en helhetlig plan over deres 
utgivelser. Magasinet kommer ut i A4 format, 
har kreativ layout og med kvalitetsbilder. 
Magasinet har vært på 80 sider og gitt ut i seks 
utgaver. Her er alt en supporter kan ønske seg 
av opplysninger om sin klubb. Presentasjoner, 
aktuelle temaer og sider for barn gjør magasinet 
til en fryd og lese. Særlig mangfoldet av 

skribenter gir magasinet en god blanding av 
varierte artikler. TS skiller seg også ut med gode 
kampreferater. De har også med statistikker helt 
ned til U16 laget. Deres informasjon om billett - 
kjøp er presentert på en god måte og de markeds- 
fører sine sosiale medier på en delikat måte. 
Kjente sportsprofiler hentes inn som gjeste skrib - 
enter. Det hever nivået utover det normale.   
  Nyheter og aktuelle hendelser kommer raskt på 
plass i hvert nummer. SBF gratulerer supporter-
klubben med Tottenhamsupporteren og fortjent 
honnør til alle bidragsytere! 

Nor Ram (Derby County) og 
The Gunners Post (Arsenal) 
har medlemsblader vi 
ønsker å trekke fram. De 
leverer kvalitet og var 
nærmest årets 
vinner. TPN (Leeds 
United) og 
Scandinavian True Blue 
(Manchester City) må 
også nevnes som knallgode 
medlems blader. 

1990/91: United Supporteren Manchester United
1991/92: United Supporteren Manchester United
1992/93: United Supporteren Manchester United
1993/94: United Supporteren Manchester United
 The Kopite Liverpool
1994/95: The Gunners Post Arsenal
1999/96: The Hatters Post Stockport County
1996/97: The Peacock News Leeds United
1997/98: The Gunners Post Arsenal
1998/99:	 Silkmen	News	 Macclesfield	Town
1999/00: The Seadogs Scarborough
2000/01: United Supporteren Manchester United
2001/02: News From Paradise Celtic

2002/03: NorRam Derby County
2003/04: The Gunners Post Arsenal
2004/05: United Supporteren Manchester United
2005/06: The Kopite Liverpool
2006/07: The Gunners Post Arsenal
2007/08: NorRam Derby County
2008/09: The Peacock News Leeds United
2009/10: The Kopite Liverpool
2010/11: The Peacock News Leeds United
2011/12: Tottenhamsupporteren Tottenham Hotspur
2012/13: United Supporteren Manchester United
2013/14: The Gunners Post Arsenal
2014/15 NorRam Derby County

Tidligere vinnere av Årets Medlemsblad:

Av: Ray Tørnkvist/Trond Fuhre

28



29
Karl Johans gate 17, 0159 OSLO - Telefon: +47 22 47 44 77 - E-post: firmapost@scotsman.no - www.scotsman.no

Since 1974

Watch all major 
football games on 
our many screens

Play a game of 
shuffleboard or try 
some of our traditional 
homemade pub fare

Food served: 11.30 to 22.00 Tuesday - Saturday / 11.30 to 20.00 Sunday - Monday

and good drinks

The place to go for



Det å være Leicester fan i Norge er og blir  
en relativt ensom affære, men for meg er 
dette lidenskap og interesse utover det 
normale. Jeg leser gjerne heller en historie 
om Leicester City, enn å bruke tid på «gull-
rekka» på en fredag.

Det er nemlig fredag når jeg sitter her og 
skriver litt om min favorittklubb, og skal prøve  
å si noe om det som nå er fremstilt om et 
«fenomen» og en «sensasjon», men for meg er 
det noe jeg har hatt kjært hele tiden, derfor er  
vi selvfølgelig glade, men vi mister ikke bakke - 
kontakten av den grunn.

Vi er tilstede når festen er på topp, og også  
når andre har gått hjem, fordi dette er jo «vårt», 
og vi følger med uansett, mister ikke gnisten 
fordi vi får et tap eller går på en smell eller et 
nedrykk. Vi håper at det fortsetter, men lynet 
treffer Leicester City ofte.

Leicester Fosse er navnet klubben hadde i sin 
spede barndom, stiftet i 1884 og med Frank 
Gardner som klubb sekretær, spiller og trener. 
Det hele pågikk på nivå 2 i England fra klubben 
ble innmeldt i ligasystemet i 1894.

Fosse spilte kun en sesong på øverste nivå, det 
var 1909/10. Dette var også året når klubben 
fikk sitt største tap i historien, 12-0 tapte de for 
naborivalen Nottingham Forest.

Denne utgaven hadde også den første spille -
ren som representerte klubben på et engelsk 
landslag. Keeperen Horace Bailey var en som 
spilte med flagget på brystet i sin tid som 
Leicester Fosse spiller. Bailey var også 
olympisk mester i fotball for Storbritannia.

Klubben slet veldig 
økonomisk i årene etter, og 
var nær ved å bli likvidert, men reddet 
av en gruppe, som også endret navnet til 
Leicester City, dette var i 1919. Klubben var 
fortsatt på nivå 2, men skulle snart få en 
oppgang som var svært lik det klubben har 
opplevd i 2015-16.

Leicester City startet en ny reise og klubbens 
første legender så dagens lys. Det var spillere 
som satte rekorder i antall kamper, antall mål 
og spilte landskamper for England. Spillerne 
var heller ikke stjerner fra før, men ble det i 
klubben, og skapte dette på egenhånd.

Klubben rykket opp til øverste nivå igjen i 
1924-25 sesongen og det ble mange fine år 
med gode plasseringer i toppen av engelsk 
fotball. De var nære ved å vinne i 1928-29,  
men det endte med en hederig 2. plass og 
frem til denne sesongen, det beste resultatet 
i seriespill.

Spillere fra den gang har fortsatt rekorder i 
klubben. Fleste antall seriekamper har Adam 
Black som var kaptein og spilte høyreback på 
dette laget i en 15 års periode, antallet, 528 
kamper.

Den spilleren med fleste scorede mål gjennom 
historien, Arthur Chandler, var også en del av 
dette, og det ble 259 mål på 393 kamper. Han 
spilte 12 sesonger for Leicester City og var 
senere en del av støtteapparatet til langt ut på 
50 tallet.

Leicester fan i Norge

Av: Ivar Tisthammer
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Den siste vi skal nevne fra denne epoken er en 
som slutter ringen for meg med sine storhets-
perioder. Navnet er Johnny Duncan, en skotte 
som gjennom flere sesonger scoret like flittig 
som Chandler, og puttet 6 mål i en og samme 
kamp, fortsatt en rekord.

Duncan var en av støttespilleren i laget fra 
1929, og han ble senere manager i klubben og 
han var «in charge» da Leicester spilte sin 
første FA Cup finale, som et lag fra nivå 2. Året 
var 1949 og motstander var «Mighty Wolves», 
og det endte med tap, men allikevel klubbens 
første opptreden på Wembley.

Duncan døde så tidlig som i 1966 i en alder av 
70, men hans arv ble godt tatt vare på. Idag 50 
år etter sin bortgang, tar Leicester City serie - 
gull, og som en av klubbens ivrige sesong-
kortholdere finner vi hans datter Jenny, nå 85, 
og for meg var det spesielt at akkurat hun fikk 
oppleve det som nå skjedde i 2015-16. Klubb -
en har i tiden som har gått siden Duncan, 
Chandler og Black herjet på Filbert Street, hatt 
sine oppturer og nedturer, og stort sett tilbragt 
livet i en heis mellom nivå 1 og 2, med en 
sesong på nivå 3, 2008-09.

Spillere som Gordon Banks, Peter Shilton og 
Gary Lineker har preget fotballhistorien på sin 
egen måte, alle med en tid i Leicester City. 

Både Shilton og Lineker er født og oppvokst i 
Leicester, mens Banks kom til klubben fra en 
svært ananym tilværelse i Chesterfield.

Banks og Shilton trenger vel ingen nærmere 
presentasjon, men begge ble «verdens dyreste 
keepere» da de ble solgt fra klubben, og faktisk 
begge to til Stoke City. Banks for £ 67 000 i 
1967 og Shilton for £ 325 000 i 1974.

Lineker er også en som ble verdenskjent, da 
han i Mexico VM i 1986, ble toppscorer, kun 
sesongen etter at han forlot Leicester til fordel 
for Everton, senere spilte han for Barcelona og 
Tottenham, og idag mest kjent for sin rolle i 
BBC Match of the Day.

Før årets sesong, hadde Leicester sin historie 
stort sett dreid seg om noen Ligacup triumfer, 
og tapte FA Cup finaler. De har vært i fire FA 
Cup finaler og tapt alle fire, 1949, 1961, 1963 
og 1969.

Ligacupen har de vunnet tre ganger, 1964, 
1997 og 2000, samt spilt totalt fem finaler hvor 
kampene i 1965 og 1999 ble tapt mot Chelsea 
og Tottenham.

Laget som nå regjerer på King Power, og har 
tatt England med storm etter opprykket i 2014, 
reddet mirakuløst plassen etter en forrykende 
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slutt på fjorårs sesongen. Det ble en ikke 
sportslig episode som endte daværende 
manager Nigel Pearson’s andre periode i 
klubben.

Inn kom Italieneren Claudio Ranieri, etter å ha 
havarert med Grekenland og hvor tap mot 
Færøyene stod på menyen, og ikke akkurat 
imponerte noen, bortsett for et par Thailendere 
som eier Leicester City og som overså dette 
lille feilskjæret i et forsøk på å lykkes som 
landslagstrener.

Ranieri’s rykte som klubbtrener har alltid vært 
solid, og selv om han ikke har vunnet serien 
noen gang i de landene han har vært, før nå,  
så har det blitt trofeer og Champions League 
kvalifisering på italieneren stort sett overalt.

Hans evner til å ta over, videreforedle og skape 
et løft i nye klubber, er noe som har vært sett 
før, men i den formen det ble gjort i Leicester 
City, mangler sidestykke. Det ble hele tiden 
fokusert på neste kamp og klare delmålene, 
først å overleve, nå de magiske 40 poeng. 
Deretter en topp 10 plassering, Europa Liga  
og Champions League.

Selv om laget lå på topp alene 
siden tidlig i Januar, så var 
ikke fokuset spesielt på liga 
tittelen, men det gikk som 
det gikk og det å vinne 
hele greia med 10 
poeng ned til neste 
lag, er vel da mer 
enn et mirakel og 
kanskje noe som 
kan gjøre at det er 
håp for nye triumfer.

Mange tror og vet at 
spillere vil forsvinne, og 
det vil de nok, men tror ikke 

det skjer mye endringer foran neste sesong. 
bortsett fra at de som henger på halen av feltet 
vil forsvinne, mens noen nye navn vil komme 
inn. Det er naturlig, men ikke at alle de beste 
forsvinner, ikke nå.

Fotballen idag styres mye av agenter og hva 
de tenker og tror er ikke alltid som vi supporte-
re eller spillerne selv mener. Det tenkes kynisk 
og strategisk i forhold til egen vinning, og med 
en relativt nøktern lønningspolitikk i Leicester 
så kan noen kanskje bli fristet av penger og 
hoppe av.

Vi som er «Leicester fans» vet at klubben aldri 
vil bli så stor som de største, men at vi kan leve 
et godt liv fremover og henge med blant de 10 
beste noen år, ville vært fint og godt. Kanskje 
en ny FA Cup finale og faktisk klare å vinne, 
eller et «run» i Champions League som ga oss 
mange fine oppgjør mot noen av de beste 
klubbene, ikke umulig det heller.

Den stemning som denne sesongen har vært 
å oppleve på King Power, er noe av det mest 
spesielle jeg har opplevd på en fotballbane 
noen gang. Sikkert preget av at jeg er 
Leicester City fan, men jeg har vært på noen 

fotballkamper i mitt liv, og i 
objektivitetens tegn, vil jeg si, 

dette er litt utapå deg selv, 
hvis du forstår hva jeg 

mener.

Det har nok vært slik 
stemning i 1929, da 

var ikke jeg der. 
Det har vært slik 

denne sesongen, 
da har jeg vært der, 

og får vi slik stemning i 
fremtiden, så ja da ser 

det veldig lyst ut for 
Leicester City FC.

Sølvlaget til  
Leicester City fra 1928/29 
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SBF har alt for få medlemsklubber fra 
Skottland, men vi er veldig glade for å ha med 
Hibernian FC. En tradisjonsrik klubb som 
kommer fra hovedstaden Edinburgh. Karl 
Yngvar Øvensen er primus motor og leder i 
den norske supporterklubben. Den 21. mai 
2016 opplevde han sin største fotballopp-
levelse fra tribuneplass! Hibs vant FA-Cupen 
på Hampden Park. De vant 3-2 mot Glasgow 
Rangers	i	en	fantastisk	spennende	finale!	 
Han er også blitt en meget ivrig banehopper 
og holder sjetteplassen i Norge med 148 
baner totalt.

Når og på hvilken måte ble du 
Hibs-supporter?
Jeg vokste opp på en industriplass sør for 
Bodø. Den lokale fotballklubben, Glomgutten 
IL, spilte i den grønne og hvite drakta til 
Hibernian. Det var ikke nok å holde med bare 
en engelsk klubb der jeg vokste opp (mitt 
engelske lag har alltid vært Leeds United),  
men du måtte også ha et lag i Skottland. Det 
var nok draktlikheten mellom min bardoms- 
klubb og Hibernian som gjorde utslaget. 
Jeg ble Hibs-supporter i 1975.

Gi oss noen historiske fakta om 
Hibernian FC?
Hibernian FC ble stiftet 6. 
august 1875 i den 
katolske kirken St. 
Patrick’s, som 
befinner seg i 
Cowgate, nær Royal 
Mile, i sentrum av 
Edinburgh. Siden 
1893 har hjemme-

banen vært Easter Road Stadium i Leith, en 
bydel som befinner seg nordøst i Edinburgh. 
Den mest suksessfulle perioden i klubbens 
historie var tiåret etter 2. verdenskrig. Da vant 
Hibs toppserien i Skottland tre ganger, men 
aldri FA-cupen. I mai 2016 vant Hibs den 
skotske FA-cupen for tredje gang, men da 
hadde det gått 114 år siden sist. Hibernian var 
faktisk den første britiske klubben som spilte 
Europacup, høsten 1955. Hibs har i det hele  
tatt vært først ut i en rekke forhold. Første 
stadion med flomlys, første bane med varme-
kabler, første drakt med kommersielt sponsor-
navn på osv. The Hibees elsker inovasjon. 
Treningsanlegget på East Mains er et av de 
mest moderne i hele Europa. Klubben befinner 
seg kanskje i skotsk Championship for øye - 
blikket, men infrastrukturen er som i en tysk 
toppklubb. Hibernian har i flere år vært en rein 
talentfabrikk, og den meget solide økonomien  
i klubben er takket være mange spillersalg.

Neil Lennon er nettopp ansatt som ny hoved-
trener. Han overtar for Alan Stubbs. Lennon er 

en vinnertype og vil garantert ta Hibs opp 
til SPL igjen på første forsøk. Fordelen 
er at Lennon bor i Skottland, mens 

Alan Stubbs pendlet i to år 
mellom familien sin i 

Liverpool og jobben i 
Edinburgh. Lennon 
og Hibernian er en 
meget god match, 
og dette samar-
beidet vil helt 
sikkert bære 
meget gode 
frukter.

Karl Yngvar Øvensen  
Hibs-supporter og banehopper av rang!

Av: Trond Fuhre
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Du er leder i den norske supporterklubben. 
Hva er historien bak denne og hvilke aktivite-
ter har dere for medlemmene?
Willy Gimmestad og jeg drev i flere år og  
reiste fast til Edinburgh på høsttur. Siden 
Gimmestad er fotballtrener selv, kom han i 
kontakt med Hibernians fotballakademi. 
Lederen for akademiet, Bill Hendry, slo frampå  
at vi burde stifte en grein av supporterklubben  
i Norge. Etter at vi hadde stiftet bekjent skaper 
med andre Hibs-supportere i Norge, valgte vi  
å grunnlegge Hibernian Supporters Club of 
Norway (HSCON) den 1. desember 2008.  
Siden 2012 har vi gitt ut en fanzine to ganger  
i sesongen, høst og vår. Vi har arrangert noen 
fellesturer til Edinburgh, formidler kampbilletter 
til viktige oppgjør, har fellessamlinger på 
Bohemen Sportspub i Oslo når Hibs spiller 
tv-kamper og drifter en Facebook-side som 
oppdateres jevnlig. Båndene mellom den 
norske supporterklubben og den harde kjerne 
av supportere i Leith er svært tette og kjære.

Hvem synes du er historiens beste spiller 
og manager i Hibernian FC? 
Jeg er i tvil om hvem som var best av 
Gordon Smith og Lawrie Reilly. Begge 
var sentrale medlemmer av The 
Famous Five, den fryktinngytende 
angrepsfemmeren til Hibernian 
og Skottland fra ca. 1947 til 
1956. Som manager må jeg 
nevne iren Dan McMichael, 
som i praksis var manager 
for klubben fra 1900 
fram til sin død i 
spanskesyken den 6. 
februar 1919. McMichael 
vant den skotske FA-cupen 
med Hibs i 1902 og serien i 
1903. Han var også fysiotera-
peut og revolusjonerte fotballen 
med sin behandling av skadde 
spillere.

Norske spillere i Hibernian FC?
Det er bare tre nordmenn som har spilt for 
Hibernian FC. Isak Arne Refvik og Svein «Matta» 
Mathisen spilte noen få kamper for Hibs i 
1978/1979-sesongen under den legendariske 
manageren Eddie Turnbull. Niklas Gunnarsson 
spilte 16 kamper for Hibs fra 9. januar til 21. 
mai 2016, på utlån fra Vålerenga, og 
Gunnarsson ble også historisk som FA-
cupvinner i mai 2016. Akademiet til Hibs tar 
ikke imot ungdommer som kommer fra andre 
steder enn Storbritannia og Irland. Det kan 
være en av forklaringene på at det har vært 
vanskelig å rekruttere nordmenn til klubben.

Hvilket herlig øyeblikk: Hibsfansen går amok etter 
FA-cup seieren over Rangers.

Les hele intervjuet av Karl Yngvar Øvensen 
på vår hjemmeside:
 

www.supporterunionen.no
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Ving er Norges største arrangør av fotballreiser til England. Vårt søster-
selskap Thomas Cook Sport er offisiell samarbeidspartner til en rekke 
storklubber.

Derfor kan vi tilby meget prisgunstige pakker. Alle våre fotballreiser  
er dekket av pakkereiseloven og vårt medlemskap i Reisegarantifondet 
gir deg best mulig beskyttelse.

Bestill din fotballreise på 
ving.no/fotballturer

Årets 
fotballtur
til England


