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AF RASMUS ANKERSEN
Formand, FC Midtjylland

 Kære læser, velkommen til det andet nummer af 
FCM Update Magasin.
Siden sidst har FC Midtjylland vundet sin første titel 
nogensinde, og det danske mesterskab, der kom i 
hus gennem uforglemmelige dage i maj og juni, har 
for altid forandret den klub, vi alle holder af.
Gennem mange år var FC Midtjylland klassens fræk-
ke dreng, som de andre kun nødtvunget legede med 
og helst kanøflede ovre i et hjørne af skolegården. 
Så voksede klubben sig stor nok til at blive førsteud-
fordrer til hovedstadens to kæmper, FC København 
og Brøndby IF. Siden fulgte en finanskrise og en 
turnaround, som FC Midtjylland kun med nød og 
næppe slap helskindet igennem.

For 13 måneder siden overtog Matthew Benham 
aktiemajoriteten i FC Midtjylland. Med hans ind-
træden blev der sat turbo på forvandlingen af FCM 
fra en sammenlægning af to fodboldklubber til en 
velfungerende, moderne fodboldforretning. I dag 
kalder medierne som det naturligste i verden FC 
Midtjylland for Danmarks tredje storklub. Det var 
utænkeligt sidste sommer.
Ikke at vi på nogen måde fjerner os fra grundpillerne 
under FCM: Akademiet, Klubsamarbejdet og den 
tætte tilknytning til fodboldelskere fra Hanstholm 
i nord til syd for Ringkøbing Fjord. Men i kraft af det 
nye ejerskab er FCM blevet i stand til at styrke sig 
sportsligt, kommercielt og administrativt, så vi har 
alle forudsætninger for at blive Danmarks mest 
veldrevne og innovative fodboldforretning.

Det skal vi blive til gavn og glæde for dansk fodbold 
og for jer, kære læsere. Og vi skal blive det på en 
måde, så I stadig - og i stadig større antal - søger 
mod MCH Arena i Herning, der på kampdage er Midt- 
og Vestjyllands mest attraktive forsamlingshus.
I det her nummer af Update Magasin kan du blandt 
andet læse om vores nye østrigske kantraket 
Daniel Royer, den defensive klippe Kian Hansen, den 

nybagte fader og midtbanedynamo Jakob Poulsen, 
Champions League for U19-holdet og ikke mindst 
den gode udvikling i den kommercielle afdeling. Det 
skader nemlig ikke en fodboldforretning at blive 
dansk mester ...
Rigtig god læselyst - jeg håber, vi ses på MCH Arena 
til endnu en stor sæson for den klub, vi alle elsker.
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AF OLE BITSCH
obi@herningfolkeblad.dk

 FODBOLD Det lignede opfyldelsen af den perfekte 
drøm: Han tacklede superstjerner som Zlatan Ibrahi-
movic, Thiago Silva og Alexandre Lacazette, når de 
betrådte græstæppet på vegne af storklubber som 
Paris Saint-Germain, Lyon, Marseille og Monaco. 
Hver weekend spillede han fast foran 30.000 og 
40.000 tilskuere i Ligue 1 - en af verdens fem 
bedste ligaer. Han levede det søde liv i Frankrig med 
kæresten Frederikke, en massiv lønpakke, en fin bil 
og en attraktiv bolig i midten af Nantes. Og med det 
varme atlanterhavsklima som en ekstra bonus på 
den franske vestkyst. 
Men trods sportslig succes var Kian Hansen ikke 
lykkelig. Slet ikke. 12 måneder inde i sin fire et 
halvt-årige kontrakt med Nantes var Kian Hansen i 
krise.
- Da jeg tog på juleferie (i december 2014, red.), 
tænkte jeg »hold kæft, jeg har virkelig ikke lyst til at 
komme tilbage«. Jeg var helt smadret. Det eneste, 
jeg ville, var at smide mig i min seng og sove i en 
uge, fortæller Kian Hansen.
Blikket er fast og stemmebåndet roligt hos FC 
Midtjyllands nye midtstopper. »Krigeren« med det 
barske ydre, de mange tatoveringer og den karak-
teristiske samurai-frisure med hårtotten øverst på 
hovedet åbner op. For sin ubetinget sværeste tid 
som professionel fodboldspiller. Og en af privatlivets 
vanskeligste perioder.
- Det sidste halve år i Frankrig var jeg ikke glad. 
Glæden til fodbolden var væk. Jeg havde hovedet 
med, men hjertet var overhovedet ikke på plads. 
De sidste fire måneder orkede jeg ikke at træne, og 
kampene skulle bare overstås. Jeg overholdt mine 
forpligtelser og spillede også kampene, men fysisk 

og mentalt var jeg presset i bund, forklarer Kian 
Hansen.

Den hårde cocktail
Forklaringen bag nedturen kan koges ned til to 
årsager. 
Årsag nummer et: Position. Ved ankomsten til FC 
Nantes blev den nyindkøbte dansker rykket væk fra 
sin favoritposition som centerforsvarer. Den hårde 
konkurrence på holdet betød, at Kian Hansen endte 
på den defensive midtbane. Her blev han noteret 
for 29 førsteholdskampe for sin franske klub, der i 
sidste sæson sluttede på en 14. plads i »Le Cham-
pionnat«.
- Jeg fik ros af træneren, og det gik da også fint i det 
meste af sæsonen, men jeg er og bliver centerfor-

svarer. Det var positionen som defensiv midt, der 
var med til at slide mig ned, siger Kian Hansen og 
uddyber sin egen tese:
- I Frankrig er træningsmængden større end i 
Danmark. Dernede træner man to timer hver gang, 
og i kampene er der langt højere tempo og intensi-
tet. Det er fysisk mere krævende, for på midtbanen 
løber man jo noget længere end i forsvaret. Det var 
en hård cocktail for min krop, pointerer han.

Glæde før millioner
Kian Hansen erkender, at han under opholdet i det 
franske burde have været bedre til at informere træ-
nerstaben og klubfolkene i Nantes om sin situation.
- Jeg var ikke god nok til at tage hånd om det hele. 
Og så gik vi fejl af hinanden, siger vestjyden.

 DEN  
 FØLSOMME
 KRIGER
Kian Hansen om udlandseventyret hos Nantes og den personlige  
krise i Frankrig. Om sygdomsforløbet i familien og de store  
ambitioner med FC Midtjylland

 

 KIAN HANSEN
 Født 3. marts 1989 i Grindsted

 Position: Centerforsvarer

 Kontrakt til 30. juni 2019

 Civil status: Kæreste med  
 Frederikke

 Klubkarriere:
 Grindsted -2002
 Esbjerg fB 2002-14
 Nantes (Frankrig)    2014-15
 FC Midtjylland       2015-

 Landsholdskarriere:
 U19-landshold      1 kamp
 A-landshold 2 kampe

BL Å  BO G :

Foto: Jørn Deleuran
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I foråret bad han sin agent, den tidligere FCM-spiller 
Søren Barslund, om at finde en ny klub. Og allerhelst 
i den danske Superliga.
- Jeg kan godt forstå, hvis nogle mennesker mener, 
at jeg er uforskammet, fordi jeg sagde farvel til det 
udlandseventyr, som alle fodboldspillere drømmer 
om. Men hvad nytter det at få en fed hyre og bo i 
udlandet, hvis du kommer hjem hver dag og ikke har 
overskud til andet end at ligge på sofaen, spørger 
Kian Hansen, inden han selv giver svaret:
- Så vil jeg hellere have meget mindre i løn, have 
overskud i hverdagen og have det godt sammen 
med min kæreste, mine venner og min familie, 
fastslår Kian Hansen.

Sygdom og ond cirkel
Årsag nummer to: Kræft. Sygdommen havde bidt sig 
fast i Kian Hansens familie. Faderen fik konstateret 
kræft ad to omgange, og en måned før, Kian Hansen 
skiftede til FC Midtjylland, døde hans mormor af 
alderdom, men med relation til samme sygdoms-
forløb.
- Min far er heldigvis erklæret helt rask, men jeg har 
ændret syn på mange ting. Der er noget, som er vig-
tigere end fodbold, siger Kian Hansen, der i Frankrig 
mærkede et stigende behov for at værne om de 
mennesker, der betyder noget for ham.
- Tingene bliver sat i relief, når du kommer uden-
lands. Du kan ikke bare sætte dig i en bil og så være 
hjemme om en time. Min familie betyder alt for mig, 
og sygdommen hos min mormor og far satte tanker-
ne i gang. Jeg kunne mærke, at jeg havde brug for at 
være tættere på mine nærmeste, forklarer han.
Bekymringerne omkring familien i Danmark var med 
til at fremskynde Kian Hansens beslutning om at 
forlade Nantes. 

- Fordi jeg ikke var ovenpå, begyndte de negative 
ting at fylde mere og mere. De hobede sig op: Udfor-
dringerne med sproget, skader, trætheden i kroppen 
og hovedet, sygdomsforløbet derhjemme. Det blev 
en ond cirkel for mig, erkender Kian Hansen.
25. maj 2015 skrev han en fireårig kontrakt med FC 
Midtjylland. Udlandseventyret i Frankrig var slut.
- Det er det bedste, jeg nogensinde har gjort. Jeg har 
ikke fortrudt i ét eneste sekund, at jeg er kommet 
hjem til Danmark. Jeg har fået roen og glæden tilba-
ge, understreger defensivprofilen, der har optrådt to 
gange for det danske A-landshold.
FCM’s nyeste forsvarsspiller er allerede godt tilfreds 
med tilværelsen hos de danske mestre.
- Der er et fedt projekt i FC Midtjylland. Her tør man 
sige nogle ting, som andre måske kun tænker - og 
i FCM tør man stå ved det, der bliver sagt. De tør 
at skille sig ud. Jeg kan godt lide at komme til en 
topklub, der har lidt kant og har store ambitioner i 
Superligaen og i Europa, siger han. 

Retur til FC Midtjylland
Kian Hansen er født og opvokset i Grindsted, men 
den mere seriøse fodboldopdragelse fik han i 
Esbjerg fB, hvor det blev til 101 førsteholdskampe 
inden skiftet til Nantes. Ti år tidligere - i 2004 - var 
Kian Hansen forbi FC Midtjyllands nyåbnede akade-
mi i Ikast. Det blev dog kun til en kort visit.
- Der var mange spillere på akademiet, og jeg kunne 
godt se, at der var lang vej til spilletid, hvis ikke jeg 
var den bedste. Set i bakspejlet valgte jeg rigtigt 
ved at blive i Esbjerg på det tidspunkt. Udviklingen 
hjalp min videre karriere - og uden det forløb var jeg 
nok ikke endt i FC Midtjylland i dag, siger mestrenes 
følsomme kriger.

KIAN 
HANSEN  
OM ... 
Den karakteristiske frisure
- Jeg ved faktisk ikke, hvorfra inspirationen 
opstod. Jeg ville bare ikke have en frisure 
som alle andre. Jeg har som regel altid sat 
håret op - særligt, når jeg spiller fodbold 
eller taler med folk. Ellers kan jeg ikke lave 
andet end at fjerne håret fra ansigtet. Men 
derhjemme lader jeg det bare hænge.

De mange tatoveringer
- Min første tatovering fik jeg, da jeg var 18 
eller 19. Det var mit astronomiske stjer-
netegn, som jeg fik lavet på håndleddet. 
Det passer, når man siger, at man bliver 
afhængig af tatoveringer. I dag er begge 
mine arme fyldt med tatoveringer - jeg 
synes, det er flotte dekorationer. Den ene 
arm er den alvorlige side med temaer, eng-
le og forskellige tekster, mens der er mere 
afslappede motiver på den anden. Her har 
jeg blandt andet engelsk landsbystemning 
i baggrunden, mens Gøg og Gokke-figu-
rerne (»Laurel and Hardy«, amerikansk 
komikerduo fra 1920 og 30’erne. red.) er i 
forgrunden. Jeg har ikke noget forhold til 
dem (Gøg og Gokke, red.) - jeg kunne bare 
godt lide tegningen.

Foto: Jørn Deleuran
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THE URGE TO EXPLORE SPACE

Et tæppe fra ege er ikke bare noget, man lægger på gulvet. Ikke bare en gulvløsning, som dæmper dine fodtrin. 
Ikke bare en del af rummet, som forbedrer akustikken eller gør dagligdagen mere behagelig. Et tæppe ændrer 
alt og gør det muligt at udforske nye dimensioner af et rum. Hos ege er vi stolte over at udforske rummet sam-
men med dig. Vi er den eneste CSR-certificerede tæppeproducent i verden, og vores tæpper er lavet af de mest 
slidstærke materialer og fremstillet på et af Europas mest moderne anlæg. Du kan få mere at vide på ege.dk

Escape
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AUTUMN KICK OFF
JEANS, GLENN 408
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FLØJEN FRA 
SKIMEKKAET 

VALGTE 
FODBOLDEN

Schladming har fostret adskillige alpine skiløbere 
i topklasse - blandt andre den tidligere verdens-
mester Josef Walcher - men Daniel Royer er den 
første person fra Schladming, der har fået debut 
på det østrigske fodboldlandshold. 
Foto: Tom Laursen
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Daniel Royer er opvokset i et af Europas bedste og mest berømte skiområder,  
men den hurtige og teknisk dygtige fløj elskede fodbolden fra første færd 

AF JØRN JUST KRISTENSEN
jjk@herningfolkeblad.dk

 FODBOLD Hver vinter valfarter tusindvis af turi-
ster fra det meste af Europa til Schladming. 
Den lille by i hjertet af Østrig har alt, hvad en ski-
sportselsker kan ønske sig: 170 kilometer pister 
med stor variation over fire forskellige bjerge, 
klassisk alpestemning i byen og Europas største 
afterski-bar, Hohenhaus Tenne.
Schladming var vært for VM i alpint skiløb i 1982 
og 2013 og er flere gange kåret til Europas bedste 
skiområde.
I denne billedskønne bjergby er Daniel Royer 
opvokset. FC Midtjyllands nye østrigske kantspiller 
stod også flittigt på ski i barndommen. Men hans 
passion var en anden. Royer elskede fodbolden, 
spillede det hver dag og vidste tidligt, at han ville 
være professionel.
- Jeg stod på ski. Selvfølgelig gjorde jeg det. Det gør 
alle i Schladming. Men jeg gjorde det mest for sjov 
i min fritid og så selvfølgelig i skolen, siger Daniel 
Royer og forklarer, at østrigere har skisport på 
skemaet i vinterhalvåret.
- Men jeg tænkte aldrig på mig selv som skiløber, 
det var altid fodbold. Fodbold er min passion. Jeg 
gik enormt meget op i min fodbold, og det blev kun 

mere år for år. Mit ønske om at blive professionel var 
tidligt meget tydeligt, fortæller den 25-årige østriger 
på roligt, velformuleret engelsk.

Kendte intet til FCM
Han lægger tryk på ordene passion og desire. Fod-
bold var tidligt en væsentlig del af hans liv og hans 
personlighed, og sådan er det langt henad vejen 
stadig. Han spiller med hjertet, og han vælger sine 
klubber med hjertet. Også FCM.
- Da min agent fortalte mig, at FC Midtjylland var in-
teresseret i mig, kendte jeg ikke klubben. Jeg havde 
hørt navnet, men mere vidste jeg ikke. Så jeg blev 
nysgerrig og begyndte at undersøge, hvad det er for 
en klub. Hvad er deres filosofi? Hvilken udvikling 
har de været igennem? Hvilke spillere har de?
- Jeg besøgte klubben to gange for at give mig selv 
et billede af, hvordan det ville være at spille her. 
Hvordan ser der ud? Hvordan er folkene i klubben? 
Hvilken atmosfære er der?
Første besøg var i begyndelsen af maj. Han fik rund-
visning på anlægget i Ikast og talte med klubbens 
nøglepersoner, tog på en lille byvandring i Herning 
og overværede 5-2-sejren over Randers FC mandag 
4. maj.
- Jeg blev positivt overrasket. Jeg kunne lide det her 
med det samme. Jeg mødte Claus Steinlein, Glen 

Riddersholm og flere andre, og alle var så udadvendte. 
Jeg fornemmede, at det var en familieklub. At det 
var en klub, der ville tage godt imod mig.
- Kampen mod Randers blev lidt usædvanlig. De fik 
to røde kort, så det var svært at sige ret meget om 
spillestilen ud fra den kamp. Men jeg lagde mærke 
til de enkelte spillere. Og jeg lagde mærke til deres 
kropssprog og deres signaler til hinanden. Jeg 
kunne tydeligt fornemme, at det var et hold. Det er 
vigtigt for mig, fortæller Daniel Royer.

Stor ros fra holdkammerater
Østrigeren er kun 25 år men har efterhånden en 
vis erfaring fra fodboldens verden. Han har spillet 
Champions League og landskampe, forsøgt sig i to 
store tyske klubber og spillet for tre østrigske top-
klubber. Så han har lidt af et sammenligningsgrund-
lag, når det kommer til opstarten i en ny klub.
- De har taget fantastisk godt imod mig. Det var 
præcis det, jeg fornemmede på mine besøg. Man 
kan godt mærke, at mange af spillerne har været 
sammen længe, men de har en god kultur for at tage 
imod nye. Man føler sig velkommen. Selvfølgelig 
taler de mest dansk, og det er en udfordring, men 
det skal nok gå, siger Daniel Royer.
Holdkammeraterne har næsten stået i kø for at rose 
den nye kantspiller offentligt i hans første tid.  

Daniel Royer er en velovervejet fyr, som trods sine 
blot 25 år har stor erfaring i professionel fodbold. 
Uden for banen er han et socialt væsen, der spiller 
golf og gerne går i biografen. Han forventer at få 
hyppige besøg fra venner og familie.  
Foto: Tom Laursen
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Anfører Kristian Bak og viceanfører Erik Sviatchenko 
har begge nævnt ham som en kommende profil på 
holdet. Det er især hans fart, teknik, gode spark og 
det faktum, at han er næsten lige god med begge 
ben, der imponerer.
Selv er han dog beskeden, når snakken falder på 
hans personlige ambitioner i FCM og Superligaen.
- Jeg er ikke en type, der går ud i medierne og lover 
15 mål eller 10 assists. Jeg er en jordnær fyr, der 
først og fremmest vil hjælpe holdet. Jeg vil være en 
del af et succesfuldt hold, og selvfølgelig vil jeg være 
så vigtig for holdet, som jeg kan blive. Jeg er ikke 
kommet for at sidde på bænken, siger Daniel Royer. 
 
Karrierens bedste beslutning
Da han første gang snørede sine støvler for FC  
Schladming for 19 år siden, havde han næppe 
gættet, at han en dag ville havne på den midtjyske 
hede. FC Schladming er ikke en klub, der har tradi-
tion for at udklække professionelle fodboldspillere. 

Klubben er lille, og det bedste seniorhold roder rundt 
langt nede i de regionale østrigske fodboldrækker. 
Alligevel formåede unge Daniel Royer at tiltrække 
sig opmærksomhed på et ordinært hold, hvor ingen 
andre spillere er blevet professionelle.
Allerede som 14-årig forlod Daniel Royer sin hjemby. 
Blandt adskillige tilbud valgte han akademiet i 
Sturm Graz - godt 150 kilometer fra Schladming.
I Graz blev han omskolet fra klassisk 10’er til 
fløjspiller, men udviklingen fortsatte med ufor-
mindsket styrke for den rapfodede østriger. Som 
førsteårs U19-spiller blev han rykket op og spillede 
fast på klubbens reservehold. Der spillede han også 
sæsonen efter. Og så sagde han farvel. Ligesom han 
afsluttede sin ungdomstid og utvivlsomt var en af 
årgangens mest talentfulde spillere, forlod han den 
østrigske storklub og søgte i stedet lykken hos FC 
Pasching i den tredjebedste række.
- Det er en af de bedste beslutninger i min karriere, 
fastslår Daniel Royer uden tøven.

- Jeg afsluttede min ungdomsuddannelse den som-
mer, og jeg havde sagt til mig selv: Hvis jeg ikke har 
fået debut, når jeg færdiggør min store eksamen, så 
finder jeg en ny klub. Og det gjorde jeg. Jeg kunne 
se, at jeg ikke var tiltænkt en plads på holdet i Sturm 
Graz, og så kom tilbuddet fra FC Pasching, fortæller 
fløjspilleren.
FC Pasching er en traditionsrig klub i Østrig. Klubben 
har tidligere spillet i den bedste række under navnet 
Austria Kärnten og havde et uforholdsmæssigt 
stærkt hold for den tredjebedste række - blandt 
andet var den tidligere Schalke-angriber Edi Glieder 
i truppen.
- Jeg var den yngste spiller på holdet, men jeg 
spillede fast og udviklede mig meget. Jeg er meget 
taknemmelig for min tid i FC Pasching, siger han.

Landsholdsdebut som 20-årig
Men det blev kun til én sæson i klubben, inden 
stortalentet fik en ny mulighed. Han blev solgt til 

Foto: Tom Laursen
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SV Ried i den bedste østrigske række, blev prompte 
stamspiller, og et halvt år senere debuterede han for 
det østrigske A-landshold som 20-årig.
- Det var den mest betydningsfulde sæson i min 
karriere. Det var mit første skridt i professionel 
seniorfodbold, og det var en ufattelig sæson. Jeg 
spillede godt, fik debut på landsholdet, og vi vandt 
pokalturneringen. Det er en tid, jeg tænker tilbage 
på med glæde, siger Daniel Royer, som spillede 
alle sine hidtidige seks A-landskampe i netop den 
sæson.
Men igen rejste han videre efter blot én sæson. Og 
for en spiller, der karrieren igennem har prioriteret 
chancen for spilletid højt, valgte han måske lidt 
overraskende at springe to skridt opad karrieresti-
gen på én gang. Han skrev kontrakt med Hannover 
96 i den tyske Bundesliga. 
Det viste sig senere, at skridtet måske var for stort. 
Han fik kun seks kampe for Hannover og blev sæso-
nen efter udlejet til FC Köln i 2. Bundesligaen.

- Jeg føler selv, at alle mine beslutninger har været 
rigtige. Jeg vidste godt, at det ville blive svært i Han-
nover. Men hvilken spiller vil ikke spille i den tyske 
Bundesliga? Det er jo en drøm for alle. Den chance 
var jeg nødt til at gribe.
- Jeg fik ikke mange chancer dét år. Men jeg lærte 
meget om mig selv, og jeg udviklede mig meget. 
Men året efter var jeg nødt til at komme videre og 
spille mere, fortæller han.

Champions League-eventyr
I Köln fik han spilletid i de fleste kampe, men oftest 
som indskifter, og da lejemålet sluttede, skulle han 
igen finde ny klub. Det blev Austria Wien.
- Jeg ville ikke tilbage til Hannover. Jeg havde brug 
for at spille.
- Austria Wien var lige blevet mestre og havde en 
chance for at komme i Champions League. Det 
tiltalte mig. Jeg havde aldrig spillet internationalt, 
og det ville jeg gerne. Jeg tænkte, at der var en god 

chance for at komme i Europa League, og det ville 
være virkelig spændende, og der var en lillebitte 
chance for Champions League, hvilket ville være 
helt fantastisk. Og det lykkedes. Vi kom i Champions 
League, fortæller han og lyser op i et smil.
Austria Wien kom i pulje med Atletico Madrid, Zenit 
Skt. Petersborg og FC Porto og gjorde det forbavsen-
de godt. Holdet fik fem point og var bare ét point fra 
andenpladsen i puljen. 
Også i den hjemlige liga gjorde storklubben det godt, 
men sæsonen derpå var dårlig. Austria Wien blev 
kun nummer syv og tabte finalen i pokalturneringen 
til Red Bull Salzburg. 
Det blev Royers foreløbigt sidste station i Østrig. Han 
skiftede til FCM.
- Jeg ville virkelig gerne ud at se noget nyt. Væk fra 
Østrig. Ikke på grund af ligaen. Den østrigske liga er 
bedre, end mange tror. Det var mere som person. 
Jeg kan mærke, at min passion og min lyst bobler 
igen, lyder det fra Daniel Royer.

 DANIEL
 ROYER

 Født 22. maj 1990 i Schladming, Østrig

 Position: Kantspiller

 Kontrakt til 30. juni 2019

 Interesser: Golf, biograffilm og fodbold i tv

 Civil status: Single

 Klubkarriere:
 Schladming, Østrig 1996-04
 Sturm Graz, Østrig 2004-09
 Pasching, Østrig 2009-10
 SV Ried, Østrig 2010-11
 Hannover 96, Tyskland 2011-13
 - Udlejet til FC Köln, Tyskland 2012-13
 Austria Wien, Østrig 2013-15
 FC Midtjylland 2015-

 Landsholdskarriere:
 U21-landshold 9 kampe
 A-landshold 6 kampe

BL Å  BO G :

Foto: Tom Laursen
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www.holstebrorejsecenter.dk

Vi tilbyder erhvervsrejser med  
personlig service og online booking til 

midt- og vestjyske virksomheder.

Gør som regionens tophold, rejs med Holstebro RejseCenter! 

Kontakt Klaus Harrestrup 
Tlf. 96 10 10 04
Mail: klaus@holrc.dk
- og få klar besked om erhvervsrejser

DIT LOKALE REJSEBUREAU
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Årets
Bank

Vi vil gøre os umage for at leve op til titlen.

Fortæl os, hvordan vi kan hjælpe dig.

Du finder nærmeste filial på handelsbanken.dk/findfilial

handelsbanken.dk

Det anerkendte magasin The Banker 
har kåret Handelsbanken til 
Årets Bank i Danmark 2014
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 THORUP VIL LØFTE
 OVERLIGGEREN
- Jeg stiller de højeste krav til mig selv, til jobbet og min arbejdsindsats.  
Jeg har store ambitioner - også på FC Midtjyllands vegne, siger mestrenes nye cheftræner

AF OLE BITSCH
obi@herningfolkeblad.dk

 FODBOLD Med titlen som sidste sæsons danske 
mestre sidder FC Midtjyllands øverst på Super-
ligaens ypperste fodboldtrone. Men jagten på 
mesterholdet er gået ind. Konkurrencen i ligatoppen 
er hård, det samme er kravene om succes på det 
europæiske felt. 
Jess Thorup - FCM’s nye træner, som i midten af juli 
overtog det sportslige ansvar hos »ulvene« - er klar 
til at gå forrest i frontlinjen. Og målsætningen er 
klar: Overliggeren skal hæves. 
- Vi skal ikke tro, at fordi FC Midtjylland blev dansk 
mester i sidste sæson, så er der kun én vej frem. El-

ler kun én ting, der fungerer. Vi skal hele tiden flytte 
os som hold og som klub. Det kræver, at vi skruer på 
nogle små ting og udvikler os. Det kan jeg mærke på 
spillerne, at de også er parate til, siger Jess Thorup.

De store ambitioner
Tidligere på sommeren var han manden, der førte 
Danmarks U21-landshold til en historisk fjerdeplads 
ved EM i Tjekkiet. Men midt i sommerferien fik 
Jess Thorup et opkald. I den anden ende af røret 
var FCM’s sportsdirektør Claus Steinlein. Mestrene 
havde brug for en ny cheftræner. 
- Jeg havde egentlig regnet med, at jeg skulle være 
hos DBU (Dansk Boldspil Union, red.) et par år 
endnu. Men jeg kunne se mig selv i FC Midtjyllands 

projekt. Som talentudvikler og som en fast bestand-
del i toppen af dansk fodbold, fortæller Jess Thorup.
FCM’s nye leder har ingen problemer med at dele 
klubbens selvforståelse af sig selv. Som en storklub 
med tårnhøje ambitioner.
- Jeg stiller de højeste krav til mig selv, til jobbet og 
min arbejdsindsats. Jeg har store ambitioner, og det 
har jeg også på FC Midtjyllands vegne. Ellers var jeg 
her ikke. Vi er en klub med store ambitioner, og det 
skal vi ha’, understreger Jess Thorup.
Mestrenes cheftræner lader sig heller ikke skræm-
me af den sportslige oprustning hos ligakonkurren-
ter som især FC København og Brøndby. 
- Jeg er med på, at andre klubber også løber stærkt, 
og de har også penge, og de køber også ind, og de 

- Jeg har viet mit liv til fodbolden, som har givet mig meget. Nu er jeg i gang med at give noget tilbage til fodbolden,  
siger FCM’s nye cheftræner, Jess Thorup, der her jubler med Pione Sisto. Foto: Jørn Deleuran
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ser også stærke ud, men vi skal kigge på os selv og 
tro på det, vi er i gang med. Det er det, der skal bære 
os langt hen ad vejen, pointerer han.

Trendsetterne
Fra sidelinjen - først som assistent og cheftræner i 
Esbjerg fB og siden som U21-landstræner - har Jess 
Thorup fulgt det ambitiøse vokseværk i FC Midtjyl-
land. Og han er imponeret.
- Klubben har udviklet sig fra at være nogle af »de 
små« til at være en af »de store«, siger træneren, 
der især roser FCM-enhedens evne og vilje til at 
skille sig ud. På og uden for græstæppet.
- Det, der er unikt ved denne her klub er, at man ikke 
er bange for at prøve noget nyt. FC Midtjylland er en 
trendsetter. Det kan godt være, det koster lidt øre-
tæver eller nogle lærepenge, men når det så lykkes 
at være »first mover« på forskellige ting, så skinner 
det igennem, at ingen i FCM er tilfredse med det, der 
lykkedes i går. Man vil hele tiden fremad, bemærker 
cheftræneren.

Spillestil med dna
Jess Thorup erklærer sig glad for sin start og den 
nye hverdag i det midtjyske.
- Jeg er blevet kastet lige ind det. Det har været 
hektisk, presset og stressende med mange kampe 
på kort tid, men jeg vil ikke klage. Det er et fedt job, 
siger han.
Thorup understreger, at han ikke er kommet til FC 
Midtjylland for at revolutionere klubbens velkendte 
spillestil. Fokus er fortsat rettet mod powerfodbold, 
aggressiv fodbold og direkte fodbold.

- Det er jo FCM’s dna. Men det er ingen hemmelighed, 
at jeg gerne vil udvikle holdet til at kunne endnu 
flere facetter. Det er kravene, hvis vi fremadrettet 
skal blive endnu bedre i den hjemlige liga, og hvis vi 
skal kunne klare os i Europa, siger Jess Thorup.

Den rolige vinder
Den 45-årige fynbo, der i sin aktive karriere som 
angriber repræsenterede blandt andre OB, tyske 
Bayer Uerdingen, FC Tirol i Østrig og Esbjerg fB, hviler 
i sig selv. Også som leder.
- Jeg er en rolig person, en åben person og en ærlig 
person. Jeg håber og tror på, at jeg er nem at om-
gås. Jeg kan godt lide at være sammen med andre 
og være en del af et team. Og så jeg er en vinder. Jeg 
vil gerne vinde det hele, lyder det fra Jess Thorup.
Efter 17 år som professionel og 11 år på træner-
bænken har han taget en solid ballast med ind i 
FCM-jobbet.
- Som spiller og nu som træner har jeg lært, hvordan 
jeg kan tackle mennesker. Jeg mener ikke, at to 
spillere eller to personer skal behandles ens. Jeg 
skal heller ikke lære spillerne at slå en inderside. 
Det handler om at være leder og om at få dem til at 
gå i samme retning, mener Jess Thorup.

Smartodds og medindflydelse
FCM-træneren har benyttet sin første måned i 
klubben til at danne sig et indtryk af spillertruppen. 
Og indtrykket er positivt.
- Der er en kæmpe talentmasse med mange dygtige 
spillere, og hos U17- og U19-holdene er de næste 
store talenter allerede vej. FCM-truppen har spillere 

i deres bedste alder og nogle gode, rutinerede kræf-
ter, der med hensyn til hierakiet og deres kvaliteter 
slet ikke er færdige med fodbold på topniveau, 
vurderer Jess Thorup.
Cheftræneren slår dog fast, at også han kigger efter 
potentielle forstærkninger til holdet. 
- En træner har altid nogle ønsker. Det har jeg også, 
siger Thorup, der i FCM er blevet introduceret til 
klubbens systematiske transferpolitik, heriblandt 
den engelske analysevirksomheden Smartodds, der 
udbyder statistisk materiale, matematiske modeller 
og analyser af kampe fra 60 ligaer og spillere verden 
over.
- I medierne har der været meget snak om det er 
Smartodds, der bestemmer, når vi køber spillere. Der 
kan jeg sige, at det starter hos træneren - altså hos 
mig, pointerer Jess Thorup, der glæder sig over mo-
dellen, der efter sigende involverer 300 »scouts« 
hos Smartodds i England, som er med til udpege 
nye spillere.
- Jeg får reelt et materiale, der er fuldstændigt 
gennemarbejdet. I stedet for at jeg skal rejse land 
og rige rundt og Europa tyndt samt snakke med 
100 agenter, får jeg nogle uvildige analyser - sort på 
hvidt og med videoklip - der viser mig anbefalede 
spillere, der opfylder vores kriterier. Og hvad de kan. 
Og ikke kan. Og så starter udvælgelsesprocessen 
derfra, siger træneren og fortsætter:
- Jeg føler mig meget privilegeret. Der er nogle, der 
ser det rigtigt negativt i forhold til, om jeg overho-
vedet har medindflydelse på spillerindkøb. Men jeg 
kan garantere for, at jeg om nogen har indflydelse 
på det, der sker, fastslår Jess Thorup.

Jess Thorup deler klubbens høje ambitionsniveau 
og fansenes passion for FC Midtjylland.  
Foto: Jørn Deleuran
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Direkte fra  Jylland 
med skyhøj service

Booking: 7533 1611 
- bestil på ba.com eller dit rejsebureau

Stockholm City • Göteborg • Stavanger 

Bergen • Oslo • London City • Manchester 

Bruxelles • München • Düsseldorf  
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Revision. Skat. Rådgivning.

Også på Platanvej 4 i Herning. Kontakt en af  
vores revisorer eller rådgivere tæt på dig på  
9660 2500 eller www.pwc.dk/herning
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Succes skaber  
vi sammen ...
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3 TIMERS
GRATIS

P-PLADSER
& P-HUSE

MERE END
100

SPECIALBUTIKKER
& 40 SPISESTEDER

ÅBNINGSTIDER
MAN-TORS 10-17.30

FREDAG 10-18.00

LØRDAG 10-15.00

SCOR FLERE OPLEVELSER PÅ WWW.HERNINGCITY.DK

14.-15.  AUGUST GADELØB + VANGARD MTB RACE

15.  AUGUST KEN WARNER LIVE V/DYRBY’S 12-15

21.-22.  AUGUST SUMMER VIBES FESTIVAL

22.  AUGUST PAUL EASTHAM LIVE V/DYRBY’S 12-15

29.  AUGUST DANMARKS LÆNGSTE MARKED

29.  AUGUST SAM AHERNE LIVE V/DYRBY’S 12-15

12.  SEPTEMBER HERNING NORDEA LØBET

26.  SEPTEMBER CORVETTE WEEKEND

VIÊ¯NSKERÊALLEÊENÊSK¯NÊSENSOMMERÊ
SAMTÊHELDÊOGÊLYKKEÊTILÊULVENEÊIÊEUROPA

by Nekludov

Følg også HERNING CITY 
på facebook og få del i 

events, aktiviteter, skarpe 
tilbud, konkurrencer 

og nyheder først.
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17. MAJ:  Guldet blev 99,999 procent sikret, da FC Midtjylland slog FC København 
2-0 på et udsolgt MCH Arena søndag 17. maj. Pione Sisto blev dagens store helt. 
Han kom på banen efter en times spil, og bare 18 minutter senere havde han – 
med god hjælp fra André Rømer – mere eller mindre sikret guldet. Rømer tog et 
aggressivt løb ind i feltet, og Sisto chippede elegant bolden frem til backen, som 
headede den i mål til 1-0. Fem minutter senere foldede tryllefløjen fra Tjørring sig 
helt ud med en blændende soloaktion og en scoring fra feltkanten.

GYLDENT FORÅR
Alle med hjerte for FC Midtjylland vil aldrig glemme 
foråret 2015. Klubbens første mesterskab kom i 
hus, og festen fik reelt lov at vare godt tre uger. Fra 
den vitale 2-0-sejr over FC København foran et tæt-
pakket publikum på MCH Arena 17. maj til hyldesten 
på Torvet i Herning og Ikast mandag 8. juni.
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21. MAJ: Guldet kom endegyldigt i hus torsdag 21. maj i Slagelse. FC Midtjylland fik 0-0 mod FC Vestsjælland, 
der kæmpede med næb og kløer for overlevelse i Superligaen. Kampen fandt sted på en knastør bane, og spil-
let blev alt andet end mindeværdigt. Men festen bagefter vil sent blive glemt. Spillere, trænere, ledere og fans 
dansede og festede i skøn forening på Harboe Arena. Og adskillige timer senere blev der også fejret i Herning. 
Spillerbussen blev modtaget på Tinghuspladsen, og derefter gik turen til Crazy Daisy i Smallegade.
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7. JUNI: Pokalen kom endelig til Herning. FC Midtjylland slog SønderjyskE 2-1 i 
sidste spillerunde. Resultatet var uden betydning, men sejren løftede feststem-
ningen. Marcos Ureña sikrede sejren på et mål fire minutter før tid. Og så var 
det tid til pokaldans på plænen og efterfølgende mesterskabsfest i Messecenter  
Hernings Hal M, hvor godt 3000 fans ventede på deres »ulve«.
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8. JUNI: Guldfest i Herning og Ikast. Tusindvis af FCM-fans 
mødte op til hyldest på Torvet i Herning og Ikast dagen ef-
ter pokaloverrækkelsen mod SønderjyskE, og spillerne nød 
det i fulde drag.
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ULVESHOPPEN shop.fcm.dk

SKOLETASKE 300

PENALHUS 200

MADKASSE 50
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webshopmch arena
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Kaj Munks Vej 4   |   7400 Herning   |   Telefon 88 91 92 00   |   www.dahllaw.dk

Her kan du møde alle vores specialiserede jurister.  
Men med på banen er også vores kompetente hold 
af advokatassistenter og jurastuderende. Du kan se 
mere om os allesammen på www.dahllaw.dk
 
Velkommen til DAHL! 

DAHL er Hernings største advokatfirma, og vi arbejder efter nogle få, enkle mål: Vi vil være regionens førende 
advokatfirma, vi vil udføre hurtig og effektiv sagsbehandling, vi vil tilbyde optimale løsninger med kommerciel 
indsigt, og vi vil sætte os ind i vores kunders forretninger og behov. 

HELE REGIONENS HOLD

Advokat 

EGON BJØRN
ANDERSEN 
kan hjælpe dig med 
offentlig ret

Advokat 

INGER MARIE
DAM 
kan hjælpe dig 
med konkurs og 
rekonstruktion

Advokat 

BENT 
RAMSKOV 
kan hjælpe dig med 
skatter og afgifter

Advokat 

CHRISTINA
RUBY 
kan hjælpe dig med 
ægtepagter og 
testamenter

Advokat 

JENS H. 
BANGSGAARD 
kan hjælpe dig med 
ægtepagter og 
testamenter

Advokat 

HENRIK THØRRING 
ELKJÆR 
kan hjælpe dig med konkurs 
og rekonstruktion

Advokat 

KJELD 
SKOV 
kan hjælpe dig med 
entrepriseret

Advokat 

JEANNE
SCHOU 
kan hjælpe dig 
med offentlig ret

Advokat 

TORBEN
BUUR 
kan hjælpe dig med 
generationsskiftet

Advokat 

MALENE BRITT
HANSEN 
kan hjælpe dig med 
skatter og afgifter

Advokat 

CLAUS F.
SØRENSEN 
kan hjælpe dig med  
IT-ret

Advokat 

KRISTIAN 
SKOVSGAARD
kan hjælpe dig med lejeret

Advokat 

ALBERT 
KUSK
kan hjælpe dig med  
virksomheds- 
overdragelse

Advokat 

JESPER HØJ
JOSEFSEN 
kan hjælpe dig med køb 
og salg af fast ejendom

Advokat 

CHRISTIAN
ØSTERGAARD 
kan hjælpe dig med 
virksomhedsrådgivning 
og  fast ejendom

Advokatfuldmægtig

TROELS  
BEHNKE SKAK 
kan hjælpe dig med skatter 
og afgifter

Advokat 

SØREN OLE
NIELSEN 
kan hjælpe dig med  
ansættelsesret

Advokat 

RASMUS
LINDHARDT 
kan hjælpe dig med 
skatter og afgifter

Advokat 

SØREN
WOLDER 
kan hjælpe dig med  
IP-ret

Advokat 

JENS 
PAULSEN
kan hjælpe dig 
med konkurs og 
rekonstruktion

Advokat 

METTE FRIIS 
NIELSEN 
kan hjælpe dig med  
IT-ret



FCM24UPDATE

FC MIDTJYLLANDS TRUP

3116 38 2 4 6

32 3 7 8

27 29 36 42

Mikkel  
Andersen 

26 år

Johan 
Dahlin 

28 år

Pione Sisto
20 år

Patryk  
Wolanski

23 år

Kristian  
Bach Bak

32 år

Jonas 
Gemmer

19 år

Rilwan 
Hassan

24 år

Kian  
Hansen

26 år

Babajide 
David
19 år

Erik  
Sviatchenko

23 år

Tim Sparv
28 år

Jim Larsen
29 år

Jakob Poulsen
32 år

Petter 
Andersson

30 år

     MÅLMÆND:      FORSVAR:

     MIDTBANE:

35 Frederik 
Møller
22 år 37 Rasmus  

Lauritsen
19 år

77 Daniel 
Royer
25 år45 Awer Mabil

19 år
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FC MIDTJYLLANDS TRUP

15 20 26 28

17 19 21

9 11 3310

Eyjólfur 
Hédinsson

30 år

Paul  
Onuachu

21 år

André 
Rømer

22 år

Martin  
Pusic
27 år

Jesper  
Lauridsen

24 år

Francis 
Dickoh

32 år

Kristoffer 
Olsson

20 år

Morten »Duncan« 
Rasmussen

30 år

Patrick  
Banggaard

21 år

Marco 
Larsen

22 år

Marcos 
Ureña
25 år

     ANGREB:

KAMP-
PROGRAM 
2015/2016
14. august FC Midtjylland - FC København

22. august Esbjerg - FC Midtjylland

30. august FC Midtjylland - Hobro

13. september Brøndby IF - FC Midtjylland

20. september FC Midtjylland - FC Nordsjælland

27. september Randers FC - FC Midtjylland

4. oktober FC Midtjylland - AGF

18. oktober FC Midtjylland - Randers FC

25. oktober Brøndby IF - FC Midtjylland

1. november FC Midtjylland - Viborg FF

8. november FC Midtjylland - Esbjerg

22. november OB - FC Midtjylland

29. november FC Midtjylland - FC København

6. december AGF - FC Midtjylland

28. februar FC Midtjylland - AaB

6. marts FC Nordsjælland - FC Midtjylland

13. marts FC Midtjylland - Hobro

20. marts SønderjyskE - FC Midtjylland

3. april FC Midtjylland - Brøndby IF

10. april Viborg FF - FC Midtjylland

17. april Esbjerg - FC Midtjylland

24. april FC Midtjylland - OB

1. maj FC København - FC Midtjylland

8. maj FC Midtjylland - AGF

11. maj Hobro - FC Midtjylland

16. maj FC Midtjylland - SønderjyskE

22. maj Randers FC - FC Midtjylland

26. maj AaB - FC Midtjylland

29. maj FC Midtjylland - FC Nordsjælland

22 Mikkel 
Duelund

18 år
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 GLÆDELIGT
 GENSYN MED RIVALER
FC Midtjylland glæder sig over, at både Viborg og AGF er tilbage i Alka Superligaen

AF THOMAS DAMM
tbd@herningfolkeblad.dk

 Den nye sæson i Superligaen begyndte med et 
brag. FC Midtjylland havde besøg af de evige rivaler 
fra Viborg FF, der er tilbage i landets bedste række.
Siden 2008 har det været småt med opgør mellem 
de to midtjyske klubber, da Viborg - undtaget sæso-
nen 2013/14 - har spillet i 1. division. Men i sidste 
sæson vandt Viborg 1. division og er dermed tilbage 
i samme række som FCM.
Den anden oprykker er AGF, og det kunne ikke være mere 
perfekt set fra Hans Krabbes kontor hos FC Midtjylland.

- Helt overordnet betyder det meget mere opmærk-
somhed omkring vores kampe og vores Superli-
ga-produkt. Tilhængerne kan forholde sig til – og har 
holdninger til – Viborg og AGF i langt højere grad, end 
når andre jyske eller sjællandske hold er på besøg. 
Der er en verden til forskel på Vestsjælland og Nord-
sjælland og så VFF og ’GF i fansenes optik, påpeger 
kommunikations- og marketingsdirektøren.
Rivaliseringen mellem FCM og Viborg er kendt og går 
mange år tilbage, mens AGF - trods manglende re-
sultater og flere ophold i 1. division - er én af landets 
mest profilerede klubber, der også altid kommer 
med masser af tilskuere. 

- Selvfølgelig betyder det også noget økonomisk 
for os. Måske en forskel på 10.000 tilskuere i alt 
med forplejning. Det svarer jo næsten til en ekstra 
udsolgt hjemmekamp, vurderer Hans Krabbe.

Koldt vand i blodet
Rivaliseringen med specielt Viborg får også fansene 
på mærkerne uden for stadion. Også op til denne 
sæsons første kamp gik der rygter op, at de mere 
rabiate fangrupperinger havde planlagt at ryge i 
»flæsket« på hinanden. Kampen blev dog afviklet 
uden så meget som én eneste anholdelse. Andre 
gange har der været hærværk og trusler om vold. 

Selv om FC Midtjylland med en hovedrig engelsk ejer og et dansk mesterskab på mange måder har overhalet Viborg, lever rivaliseringen mellem de 
to klubber. Med to scoringer sikrede Pione Sisto sejren over Viborg i sæsonens første møde mellem de to hold. Foto: Jørn Deleuran
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En træningskamp i vinter gav også ballade, og det 
er naturligvis ting, som klubben ikke er glade for.
- Vi slår koldt vand i blodet. Vi prøver at holde det 
overordnede billede og hele tiden minde vores 
tilhængere om, at nok er det godt med rivalisering 
- nok er det nærende med nogle, man ikke kan 
lide - men at det aldrig må kamme over i vold og 
hærværk og chikane mod spillere, tilhængere eller 
andre med tilknytning til modstanderne. Det tager 
vi massivt afstand fra. Og vi slår hårdt ned på dem, 
der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt, 
fastslår Hans Krabbe.
Heldigvis kommer rivaliseringen dog mest til udtryk 
på internettet.
- Vi mærker den især på de sociale medier, hvor 
tilhængerne går til stålet. Opgaven for os som klub 
er så at moderere tingene, så det ikke går ud af 
kontrol, forklarer Hans Krabbe.
Også FCM-spillerne går med på rivaliseringen, 
hvor især Erik Sviatchenko - med en fortid i netop 
Viborg - og anfører Kristian Bach Bak spiller med på 
rivaliseringen.

-Det er vigtigt, at spillerne er med, for de er jo 
indbegrebet af, hvad modstander-tilhængerne ikke 
kan lide. De grønne tilhængere skal have lov til at 
råbe af vores, det er okay, de prøver at hyle dem 
ud af det. På banen. Men det bliver aldrig okay, 
hvis de psyker en modstander-spiller før en kamp 
ved at trampe rundt i hans have og ødelægge hans 
blomsterbed. Der er en offentlig scene, spillerne 
optræder på. Og så er der en privat, hvor de skal 
kunne være trygge og i fred, siger Hans Krabbe.

Seriøs modstander
Mens Viborg har brugt mange af de seneste 
sæsoner i 1. division, har FC Midtjylland konsolide-
ret sig i Superligaen og er nu forsvarende danske 
mestre med en engelsk rigmand i ryggen. Selv om 
klubberne på den måde er vokset fra hinanden, så 
ser man på direktionsgangen stadig Viborg som en 
ligeværdig konkurrent. 
- VFF er da en rival. De driver en god fodboldfor-
retning, de arbejder seriøst med tingene, de er en 
varig del af dansk topfodbold, så naturligvis skal 

vi forholde os seriøst til VFF, selv om vi selv lige nu 
er et andet sted. Men VFF gør mange ting godt. Og 
de er ikke mindst med til at holde os skarpe. Man 
skal have nogle at »benchmarke« sig op af. Nogle 
i baghaven, der ikke nødvendigvis synes, man er 
sexede. Så strammer man sig an. Og sådan er jeg 
også sikker på, VFF har det med os, siger Hans 
Krabbe.
Mens de to klubbers fans ser sig selv som indædte 
rivaler, så har klubberne internt en god dialog. 
- Som klubledere har vi det meget, meget fint med 
hinanden. Vi kan sagtens ideudvikle og sparre med 
hinanden. Men når der er derby-dag, så er vi mod-
standere, så det brager, smiler Hans Krabbe.

Fans fra både FCM og Viborg forsøger at give maksimal gas, når de to hold mødes. Flere gange har der 
været ballade udenfor banen, men denne gang lod fansene stemmerne og flagene tale. Foto: Jørn Deleuran
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  AGF-FANS  
 GLÆDER
 SIG TIL GENSYN 
I AGF’s fanclub ser man frem til nye møder med FC Midtjylland

AF THOMAS DAMM
tbd@herningfolkeblad.dk

 AGF er ligesom Viborg tilbage i landets bedste 
række og kan dermed se frem til tre kampe mod FC 
Midtjylland. Den første spilles på MCH Arena første 
weekend i oktober.
- Det glæder vi os helt sikkert til. Det er et super 
godt fanafsnit, vi har i Herning, hvor man virkelig 
kan få et godt lydniveau, så det er helt sikkert ét af 
de steder, vi ser frem til at komme på besøg, fastslår 
Jan Jensen, der er formand for AGF Fanclub. 

I Aarhus ser langt de fleste fans Brøndby som den 
største rival og hadeklub nummer ét. FC Midtjylland 
står også ret højt på den liste.
- Det gør alle hold jo. Vi vil vinde over alle, og det 
gælder selvfølgelig også FCM. Det er en klub, der 
godt kan lide at markere sig lidt i medierne og fylder 
meget. Nu er de så også blevet mestre, og dermed 
er vores lyst til at slå dem selvfølgelig ikke blevet 
mindre. Vi håber det bedste, siger Jan Jensen.
Han erkender, at han ikke har det store kendskab til, 
hvordan FC Midtjyllands fans klarer sig for tiden.
- Jeg må indrømme, at jeg ikke har set nogle kampe 
med FCM, mens vi har været væk fra Superligaen, 

men jeg går da ud fra, at fansene har fået medvind 
efter mesterskabet og nyder det så længe, som de 
kan, fortæller Jan Jensen.
I Aarhus er man ofte blevet skuffede over AGF’s re-
sultater, og fanformanden tør da heller ikke forvente 
det store.
- Selvfølgelig håber vi alle, at det er nu, vi skal lave 
store resultater, men omvendt ved jeg også, at man 
bare skal tage én kamp af gangen. Hver en sejr, vi 
kan tage, tæller, og så må vi se til sidst på sæsonen, 
hvor langt det har bragt os. Forhåbentligt bliver 
nedrykning ikke noget tema denne gang, håber Jan 
Jensen.
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 DADDY COOL
Indpisker, kreatør, matchvinder. Og nu også far. Jakob Poulsen glemmer aldrig  
foråret 2015, hvor alt godt kom til ham i løbet af 14 hæsblæsende uger

AF HANS KRABBE

 Brøndby Stadion, søndag 1. marts 2015 klokken 20.50: Den kolde aftenluft 
slår ind i bilen, da han flår døren op og kaster sig ind på forsædet. Han er spurtet 
direkte fra banen, gennem foyeren på det store Brøndby Stadion, og nu sidder 
han dampende i spillertøjet med en madpakke i skødet. Adrenalinen pumper, og 
han er vild i øjnene. Græsset under de våde støvler dufter stærkt. Vi ruller. Foran 
bilen sørger to orange veste for at holde den øvrige trafik tilbage. Og så er vi på 
motorvejen vestover. Hun har fået veer.
- Jeg gjorde mig ikke de helt store tanker på forhånd. Jeg var bare glad, da Nina 
fortalte, at hun var gravid. Jeg tog det lidt, som det kom. Jeg var jo godt klar 
over, at jeg skulle være særlig hjælpsom på de dårlige dage under graviditeten. 
Jeg tænkte vist mest på, hvordan det ville blive, når hun (datteren, red.) blev 
lidt ældre, og jeg rigtig kunne begynde at lave ting med hende. Men nu er det jo 
de nære ting, der står stærkt. Hendes udvikling, for eksempel. Vi andre rykker 
os heldigvis ikke lige så hurtigt længere, for så var vi da hurtigt væk herfra, siger 
Jakob Poulsen.

Matchvinder i Aalborg
Aalborg Stadion, søndag 12. april 2015: Det er en af de dage, hvor FCM hænger 
efter. Allerede ved indfaldsvejene til Aalborg slår modviljen mod midtjyderne ud 
i fuldt flor, da maskerede AaB-tilhængere stopper spillerbussen med hadefulde 
bannere. Men op mod pausen curler han så et frispark direkte i nettet, og i de 
døende sekunder bliver hans afslutning udefra rettet af, så FCM vinder den 
svære test med 2-1. Den aften tror mange på det første danske mesterskab til 
midtjyderne. Og kimen til titlen som Forårets Profil i Superligaen lægges.
- Ja, altså, jeg var i god form, og holdet leverede på et højt niveau, hvad der gør 
det nemmere for den enkelte at præstere. Når jeg ryger ind i en god stime, er 
det selvforstærkende. Jeg fornemmede det vel efter tre, fire kampe. Vi vandt 
de første hjemmekampe, og jeg fik lavet nogle assists. Så falder det hele mere 
naturligt. Man snakker altid om den kvindelige intuition. Sådan en har man også 
som fodboldspiller. Rygraden tager over, og du tænker ikke. Det kører, og du 
vover detaljer, der er sværere og frækkere, end hvis du skulle tænke over det. 
Behovet for anerkendelse bliver måske lidt mindre med alderen. Men jeg bliver 

32-årige Jakob Poulsen har haft et 
fantastisk forår - både med FCM, 
landsholdet og ikke mindst privat, 
hvor han er blevet far for første gang.  
Polfoto
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lige så glad for den. Det er altid rart at få ros fra nogen, der trods alt har lidt 
forstand på fodbold. Så Forårets Profil var god at få under bæltet.

Hun er sgu’ sej
Storebælt, søndag 1. marts ved 22-tiden: Det er svært at undgå at følge med i 
mobilsamtalen. Men den er fyldt med godt nyt, så det gør vist ikke noget. Hun 
har været sammen med gode veninder. Nu er hun hjemme. Man forstår, at han 
bare skal tage det roligt, for alt er under kontrol. »Hun er sgu’ sej,« siger han 
stolt og slapper af. Og så snakker vi fodbold hele vejen til Aarhus. Ro på.
- Det har gjort familielivet mere familieagtigt. Ninas og mit forhold var godt, og 
det er kun blevet bedre. Det er en anden måde at være sammen på. Et barn 
fuldender på en måde noget. Nu er det den lille, der bestemmer for tre mand 
høj. For en gangs skyld var vi ingen steder i ferien. Vi foretog os intet. Og det 
gjorde slet ikke noget. Det var det helt rigtige.

Telia Parken, København, lørdag  13. juni 2015 kl. 22.25: Danmark har spillet en 
af de bedste landskampe længe, og via en 1-0 føring mod Serbien har nationen 
kurs mod EM 2016 i Frankrig. Han er kommet ind efter en time for at kitte sam-
men på midten. Nu er han med fremme i en kontra, og med tre minutter igen 
gør han det behersket til 2-0 med sin anden landsholdsscoring i 32 kampe.
- Det er stort at repræsentere sit land. Og tilmed i en næsten udsolgt Parken. 
Det bliver da ikke større, når man kan bidrage til at lukke en kamp, der blev 
en kende hektisk. Jeg havde ikke lige forberedt en jubelscene. Det blev bare, 
hvad jeg sådan lige fandt på. Det kan man måske også godt fornemme, når 
man ser klippet bagefter. Danmark er jo ikke kvalificeret til EM endnu, så det 
er klart, at det er en ambition at komme med. Først at kvalificere Danmark, og 
så bagefter at blive udtaget til truppen. Men der er mange delmål i FCM, før vi 
når så langt  ...

Marselisborg, søndag 1. marts ved 23.30-tiden: Vi har hygget os. Som man gør 
i et bilmørke uden at kunne andet end at snakke, lytte og spørge. Nu ruller vi 
op foran funkisvillaen for enden af den lukkede vej i kvarteret mellem Marselis 
Boulevard og Skovbrynet, hvor de tændte lys byder husherren velkommen. 
Han lugter af hest og mark og madpakke. Inde i varmen venter Nina. Og et bad. 
Og om 13 timer er han far til Andrea.
- Det er så skønt. I begyndelsen er det totalt overvældende, men man vænner 
sig jo til det. Når konen ammer, står du lidt på sidelinjen og kan i bedste fald 
skifte en ble og sidde lidt med hende. Men nu er der gået fire måneder, og nu 
laver vi alt muligt. Det er fantastisk, når du kigger ned i sengen, og hun bare 
ligger der og griner.
Siger firmaets mand, nationens mand, Ninas mand og Andreas far.

Ambitionerne er ikke mindre
- Jeg tænker ikke så meget over fremtiden. Nu har jeg jo også tre år tilbage 
af min kontrakt. Jeg vil gerne sikre FCM mere succes, hvad det så end måtte 
være. Mit personlige mål er en scoring eller en assist i hver tredje kamp. 
Sidste sæson lykkedes det næsten i hver anden. Jeg har i virkeligheden fået 
mange af mine drømme opfyldt. Men ambitionerne er ikke blevet mindre. Det 
er da fedt, at du kan have det sådan, at der er tid, lyst og mere sult i dig. De 
kommende sæsoner bliver ren bonus, siger den 32-årige midtbanekreatør, der 
ved mindet om foråret 2015 smiler som en dreng, der har fået opfyldt alle sine 
julegaveønsker.
- Fra 1. marts til 13. juni ... det var 14 uger, hvor ikke ret mange ting blev gjort 
forkert. Jeg kunne ikke have bedt om mere.
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 U19 KLAR TIL
 CHAMPIONS LEAGUE
FC Midtjyllands danske U19-mestre duellerer i efteråret mod nogle af Europas største klubber i Champions League

AF MARTIN DONS

 De er opvokset med hymnen. Og har brugt utallige 
tirsdage og onsdage foran fjernsynet for at følge 
Champions League. Verdens fineste klubturnering, 
der får små drenge til at drømme stort.
Men for FC Midtjyllands mest talentfulde ungdoms-
spillere er det ikke længere en drøm. For med sejren 
i U19-Ligaen kvalificerede talenterne sig nemlig til 
Champions League.
- Vi glæder os sindssygt meget. Vi bliver matchet 
på internationalt niveau og kommer forhåbentlig 
til at spille foran mange mennesker, så der venter 
fede oplevelser, siger U19-spilleren Rasmus Nissen 
Kristensen.

To veje er mulige
Der er to veje ind i turneringen. Spiller Superliga-
mandskabet sig i gruppespillet, møder talenterne 
ungdomsholdene fra de andre gruppemodstan-
dere. Jess Thorups tropper gruppespillet, venter 
playoff-kampe.
- Det er kæmpestort at skulle spille Champions  
League. Både fordi drengene synes, det er sjovt, 
men vigtigst af alt, fordi det er en god udviklings-
platform, siger sportsdirektør Claus Steinlein.
Helt på linje står akademichef Flemming Broe. 
- Både udviklingsmæssigt og i forhold til at skabe en 
præstationskultur er det nogle spændende kampe, 
der venter, siger akademichefen, der samtidig 
glæder sig over, at FC Midtjylland får mulighed for at 
præsentere ungdomsfodbold i absolut topklasse for 
regionen.
- Forhåbentlig får vi skabt en kulisse, der trækker 
mange tilskuere på stadion. Vi kommer ikke bare på 
det nationale, men også det internationale landkort 
med de her kampe, siger Flemming Broe.
Midtjydernes akademi har ved flere lejligheder 
udmærket sig i internationale turneringer. Alene i 
sidste sæson hentede klubben en førsteplads i en 
stor international turnering i Schweiz, en tredjeplads 
i Argentina og en turneringssejr i Italien.
Talenterne har med sejre over blandt andre AC Milan, 
Atletico Madrid og brasilianske Coritiba vist, at de 
kan bide skeer med de største europæiske klubber, 
og det har akademichefen da også stor tro på, at 
de unge talenter kan gøre i verdens fornemmeste 
klubturnering.
- Med de hold, vi har slået og er endt foran i interna-
tionale turneringer, så ser jeg ingen grund til at tro, 

at vi ikke også kan gøre det i Champions League, 
påpeger Flemming Broe.
Lokale Rasmus Nissen Kristensen fra Brande 
har spillet flere internationale kampe for både FC 
Midtjylland og de danske ungdomslandshold. Han 
bemærker forskelle på de hjemlige turneringskam-
pe og mod udenlandske modstandere. 
- Tempoet er højere i de internationale kampe, og så 
bliver man straffet endnu hårdere, hvis man laver 
fejl. Det bliver spændende at se, hvordan holdet 
tackler presset i de kampe. Men vi har vist, vi kan 
præstere på internationalt niveau, pointerer den 
18-årige danske ungdomslandsholdsspiller.
Siden sidste sommer er der sket en øget investering 
i akademiet, som fortsat er en hovedhjørnesten i FC 
Midtjylland.

- Vi har været i Argentina, Schweiz og Italien i år, og 
nu får vi Champions League-kampe, og det er det, 
der gør, at man lærer at spille internationalt, forkla-
rer Claus Steinlein og giver eksempler på noget af 
det, talenterne har været ude for mod internationale 
modstandere.
- Det giver en robusthed, når modstanderen i Argen-
tina niver dig i brystet, spytter på dig og helt bevidst 
sparker dig ned. Og det er den robusthed, de skal 
bruge senere hen i karrieren.
FC Midtjyllands U19-mandskab åbner Champions 
League i midten af september, og de europæiske 
kampe spilles på MCH Arena i Herning.

FC Midtjylland blev dan-
ske mestre for U19-hold 
i sidste sæson. Det blev 
fejret efter alle kunstens 
regler - blandt andet med 
lufttur til træner Kenneth 
Andersen. I løbet af efter-
året tager holdet hul på et 
nyt eventyr i Champions 
League.   
Foto: Tom Laursen
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 NATIONAL OG
 INTERNATIONAL
 INTERESSE FOR FCM
Klubben er fortsat økonomisk funderet i Herning og Ikast, men stadig flere indtægter kommer udefra.  
Både nationalt og internationalt stiger interessen

AF HANS KRABBE

 Et dansk mesterskab i fodbold er ikke en mirakel-
medicin, der får mobilerne på hæve/sænkebordene 
i den kommercielle afdeling på Kaj Zartows Vej til at 
vibrere med nye sponsorer, der bare må være en del 
af festen i FCM lige nu.
Danmark er først lige på vej ud af krisen, pengene 
sidder stadig tæt hos både virksomheder og 
forbrugere - men alligevel fornemmer kommerciel 
direktør Jacob Jørgensen og hans sælgere, at noget 
er ændret. En stemning omkring produktet FCM, 
måske. En fornemmelse af, at FC Midtjylland anno 
sommeren 2015 er et helt andet og langt bedre sted 
end i mange år.

- Mesterskabet har naturligvis gjort sit. Men det nye 
engelske ejerskab og opmærksomheden omkring, 
hvordan vi prøver at gøre tingene på nye måder, spil-
ler bestemt også en rolle. Så vi ser en generel ten-
dens til, at de markeder, vi kan begå os på, lige nu 
udvider sig. Fra at være en klub med en altoverve-
jende del af økonomien samlet om Herning og Ikast, 
har vi i dag langt større fokus på og muligheder for 
at kommercialisere os i resten af Danmark og sågar 
i udlandet. Fundamentet ligger stadig her. Men nu er 
der både nationale og internationale trædesten af 
betydning, konstaterer Jacob Jørgensen.
Den kommercielle direktør, der i sin nærmeste stab 
har eks-profferne Ulrik Lindkvist og Kim Kristensen 
som sine vigtigste, løbestærke midtbanespillere, 

er selv mand for at drage yderligere sammenlig-
ninger mellem den kommercielle del af FCM og den 
sportslige.
- Vi var aldrig blevet en topklub udelukkende med 
spillere her fra området. Det er det samme med 
forretningen. Skal vi drive en bæredygtig og sund 
fodboldforretning, er vi også nødt til at forstærke 
os med sponsorer hentet udenfor nærområdet, 
forklarer Jacob Jørgensen.

Opsigtsvækkende skifte
Et konkret eksempel på det er den nye hovedspon-
soraftale med Jyske Bank og BRF Kredit. Jyske 
Bank med hovedsæde i Silkeborg har i årevis været 
synonym med håndbold i Bjerringbro-Silkeborg og 

BRF Kredit fra Lyngby og Jyske Bank fra Silkeborg trådte tidligere på sommeren ind som hovedsponsorer i FC Midtjylland - her repræsenteret ved  
Kristian Bach Bak og Kian Hansen. Sponsoratet er bare ét eksempel på den stigende interesse, klubben mærker udefra.  Foto: Tom Laursen
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Kommerciel direktør Jacob Jørgensen (i midten) mærker større interesse fra nationale og internationale virksomheder, 
blandt andre den nye tøjleverandør, Nike. Foto: Flemming Hansen

SUCCES MED TØJ OG SÆSONKORT
 Den kommercielle afdeling i FC Midtjylland har 

siden sommeren 2014 undergået store forandringer. 
Ind er kommet en række specialister og fagperso-
ner, der hver især har været med til at rykke deres 
forretningsområder.
- Merchandise-manager Tommy Pedersen, der i 
mange år stod for Sportmaster-butikken i herning-
Centret, har i den grad flyttet vores merchandi-
se-forretning. Siden sæsonen 2013-14 har vi løftet 
salget med 150 procent, så det er virkelig noget, der 
batter, siger kommerciel direktør Jacob Jørgensen.

Et andet stort forretningsben, Stadion & Billetter, 
oplever også markant vækst.
- Før første spark i denne sæson var der solgt 
over 4000 sæsonkort, og det gav målt på kroner 
og øre en vækst på mere end 25 procent. Med 
nummererede pladser for alle på MCH Arena, nye 
Dankort-terminaler i alle boder, et optimeret udbud 
og salg i boderne samt minimering af spild arbejder 
stadionmanager Birgitte Klausen og hendes team 
kontinuerligt på at forbedre oplevelsen for alle på 
stadion, siger Jacob Jørgensen.

Mantraet er de rigtige medarbejdere med de rette 
kompetencer på de rigtige pladser.
- Det nye ejerskab har gjort os i stand til at ansætte 
folk, så vi kan styrke basisforretningen. Den slags 
er der ikke overskud til i krisetider. Men nu har vi alle 
forudsætninger for at skabe en sund og bæredygtig 
fodboldforretning, siger Jacob Jørgensen.

fodbold i Silkeborg IF, mens BRF Kredit har sit ho-
vedsæde i Lyngby. Nu pryder begge logoer brystet 
af FCM-spillerne. Det havde været utænkeligt for et 
par år siden.
- Historien om FC Midtjylland er lige nu god og ander-
ledes. Vores brandværdi stiger, og dermed bliver vi 
også mere interessante at lege med for andre end 
de trofaste, der altid har bakket os op i nærområdet, 
lyder analysen fra den kommercielle direktør.
Der er altså momentum i den kommercielle afdeling, 
og det skal udnyttes. Målet er at øge de kommerciel-
le indtægter fra 34 millioner kroner i regnskabsåret 
2013-14 til 50 millioner ved udgangen af regnskabs-
året 2016-17.
- Vi skal udnytte, at vi har medvind. Vi kommer til 
at se nyansættelser i den kommercielle afdeling 

specifikt omkring salgsindsatsen, og det er da 
også derfor, at vi senere på efteråret etablerer et 
kommercielt brohoved i København, hvorved vi for 
første gang bevæger os udenfor regionen, siger 
Jacob Jørgensen.

Øget professionalisering
Det handler om hver dag at gøre tingene lidt bedre 
og en tand mere professionelt end dagen før. Ikke 
mindst når det handler om at prissætte den 
kommercielle afdelings altdominerende produkt: 
Sponsoraterne.
- I dag kigger vi langt mere på fakta end på  
mavefornemmelser. I sportens verden har der 
været en tendens til, at man stak fingeren i vejret 
og vurderede, hvad et sponsorat skulle koste. Vi har 

fået lavet en værdianalyse, så vi i dag præcist ved, 
hvad vores forskellige produkter er værd. Derfor kan 
vi også argumentere seriøst og detaljeret for, hvad 
eksempelvis et minut på landets største LED-bande 
skal koste. I gamle dage var den slags baseret på 
fornemmelser.
FC Midtjylland vil i det hele taget langt tættere på 
sponsorerne, end tilfældet har været hidtil.
- Det er blandt andet derfor, vi skal være flere, så vi 
får tid til at mødes til en snak, uden at der nødven-
digvis skal komme et mersalg eller en forlængelse 
ud af det. Vi vil gerne ud og høre de gode historier i 
virksomhederne og lære dem bedre at kende. Kun 
på den måde kan vi servicere sponsorerne bedst 
muligt, siger Jacob Jørgensen.



– på torvet i Herning!

450 m2 magiske Bang & Olufsen
oplevelser inden for design og lyd
- den første af sin slags i verden.

I forbindelse med FCM guldet er vi 
stolte over, at kunne forære hver spiller 

en BeoPlay H6 Guld Limited Edition 
med indgraveret rygnummer og navn.

HELE DANMARKS
SHOWROOM
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