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Fra lederen 
Vi som er glade i britisk fotball lider 
ingen nød på noe vis. Sesongen på 
balløya starter i august, og når siste 
spark skjer i mai måned, har vi nok 
en gang fylt våre fotballhjerter med 
minner for livet. Tre måneders 
"hvile" kan oppleves uendelig lang. 
Men pauseknappen er kun på i 
noen uker denne sommeren. Jeg 
tror fotball VM fra Brasil kommer til å bli et høydepunkt i fotballhistorien. 
Her samles kremen av de beste landslagene i verden til en måned med 
kvalitetsfotball, og det skal bli spennende å se om Roy Hodgsons England 
kan gå videre fra en knalltøff pulje. Uansett blir det mange sene kvelder 
med spenning på høyt nivå. La oss håpe sommerens fotballfest blir en 
suksess for vertslandet. 

 
Det er mange som spør om hva SBF er og hvilke roller organisasjonen har i 
Norge. Helt tilbake fra stiftelsen i 1986 har den blitt drevet av personer som 
elsker britisk fotball. Utallige gratistimer har blitt lagt ned av styret opp 
gjennom årene, men når vi ser hvilket engasjement det finnes der ute, gir 
vårt arbeid mening og man føler man får igjen i bøttevis. Vi mener SBF har 
vært en viktig og etterhvert sterk brobygger mellom de ulike supportermil-
jøene. Vår  supporterkultur er bygget over tid og har fått en meget sterk 
ryggrad. Mange har fått fotballvenner fra andre klubber enn man selv føl-
ger. Dette skaper samhold og gjensidig respekt. Supportercupen skiller seg 
klart ut her. Hvilket herlig arrangement som neste år er 25 år. Britisk fotball 
står veldig sterkt i Norge; en posisjon det er verd å forsvare. Det vi har skapt 
sammen er beundringsverdig. Her mener jeg SBF har en viktig rolle å utspil-
le også i fremtiden - en rolle vi tar på strak arm. 

 
Media er en sterk kraft i dagens informasjon og distribusjon av fotball fra 
balløya. I Norge har TV2 fått en meget sterk posisjon. Jeg tror de vil selge 
seg dyrt når diverse aktører skal kjempe om tv-rettighetene av Premier 
League pakken fra sesongstart 2016. Vi går nå inn i den femte samarbeids-
perioden med dem; et samarbeid som stadig utvikler seg i positiv retning. 
SBF er glad de ser merverdien i deres produkt ved å samarbeide med oss 
supportere. 
SBF må utvikle seg videre og vi har gjort noen grep for å følge med i tiden. 
Våre Facebooksider fungerer bra. Det er viktig å komme raskt ut med infor-
masjon og fakta. "Vi som er banehoppere" er den siste vi la ut. Her kan du 
som enkeltperson komme raskt i kontakt med likesinnede og informasjons-
deling er høyt prioritert.  

 
Håndboka skal være et speilbilde av hva SBF står for. I vår bibel kan du lese 
intervjuer av personer som dyrker fotballen på ulik vis, kåringer, rapporter, 
statistikker og en oppdatert adresseliste av våre 48 medlemsklubber. 

 
Livet hadde vært kjedeligere uten fotball. Galskap sier nok noen, men du 
verden hvor mange som er enige i den uttalelsen! 

 
Keep Right On! 

 

Trond Fuhre 
Leder SBF 
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MEDLEMSTALL SBF 2014 
Alle medlemstall er oppdatert pr. 31. mai 2014 
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 Lag 2013/14 2012/13 Endring 
1. Manchester United 42 006 44 520 -2 514 
2. Liverpool 38 081 36 637 1 444 
3. Arsenal 6 700 6 200 500 
4. Tottenham Hotspur 4 265 3 700 565 
5. Leeds United 4 011 4 200 -189 
6. Chelsea 2 600 2 200 400 
7. Manchester City 1 905 1 782 123 
8. West Ham United 619 786 -167 
9. Stoke City 619 613 6 
10. Queens Park Rangers 610 595 15 
11. Everton 570 120 450 
12. Aston Villa 458 445 13 
13. Ipswich Town 439 505 -66 
14. Derby County 345 321 24 
15. Blackburn Rovers 300 270 30 
16. Newcastle United 294 261 33 
17. Wolverhampton Wanderers 164 216 -52 
18. Celtic 158 176 -18 
19. Sunderland 150 150 0 
20. Bolton Wanderers 140 154 -14 
21. Fulham 130 120 10 
22. Norwich City 127 123 4 
23. Crystal Palace 114 113 1 
24. Nottingham Forest 107 249 -142 
25. Leicester City 104 27 77 
26. Portsmouth 88 101 -13 
27. Cardiff City 88 45 43 
28. Sheffield United 85 65 20 
29. Burnley 77 75 2 
30. Wigan Athletic 55 62 -7 
31. Birmingham City 55 55 0 
32. Woking 53 52 1 
33. Brentford 45 39 6 
34. Luton Town 40 48 -8 
35. Leyton Orient 37 25 12 
36. Hull City 36 30 6 
37. West Bromwich Albion 35 31 4 
38. Cheltenham Town 32 25 7 
39. Macclesfield Town 30 30 0 
40. Exeter City 30 30 0 
41. Rochdale 25 29 -4 
42. AFC Wimbledon 20 20 0 
43. Southampton 18 18 0 
44. Swansea 12 0 12 
45. Charlton Athletic 10 9 1 
46. Barnet 8 0 8 
47. Millwall 5 0 5 
48. Aldershot Town 4 17 -13 

  105 904 105 289 615 
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Først og fremst takk for at du ville møte oss. 
Hvor begynte egentlig din karriere? Du er jo 
født i Leeds, men det skulle ta tid før du kom 
til den klubben? 
 
Jeg er født i Chapeltown i Leeds. Vokste opp 
med min mor. Det var i starten bare skolefotball 
for meg, og Leeds var klubben jeg ønsket å spille 
for. Slik ble det ikke. Det var på det lokale skole-
laget jeg la grunnlaget. Alltid hardt arbeid og 
forbedringer og terpinger gjorde at jeg gjennom 
en lokal speider fikk tilbud fra Doncaster. Det var 
faktisk Billy Bremner som ordnet det. Han var 
manager der på den tiden. Det gikk veldig bra og 
i 1988 var det klart for Sheffield United der Harry 
Bassett var sjef. Jeg kunne ikke si nei da lønna ble 
doblet. Selv om klubben spilte en i mange øynes 
primitiv fotball, var det som en stor familie. Igjen 
hard jobbing, lojalitet og terping så kom leve-
ringen fra meg. Mange bra resultater og spill i 
Premier League. Leeds United kom på banen i 
1993, og United trengte penger. Jeg var moden 
for større oppgaver, selv om jeg allerede hadde 
fått tre landskamper for England (det ble disse 
tre). 
 
Du hadde vel med all respekt for Doncaster 
og Sheffield United nå startet klatringen mot 
de store klubbene og alle pengene det første 
med seg? 
Både ja og nei. Jeg har alltid vært opptatt av å 
trives i en klubb.  Det er ikke bare penger selv 
om det selvsagt var og ikke minst i dagens fot-
ball er en stor del av det.  Forskjellen mellom 
Leeds og Sheffield United var liten. Leeds hadde i 
1992/93 holdt på å rykke ned og jeg var en av 
signeringene som skulle få dem opp på tabellen. 
Det gikk veldig greit i Leeds, men klubben gjorde 
aldri de helt store investeringene for å være helt 
på topp. Flere ble der også i kort tid. Jeg var i 
Leeds fram til slutten av 96/97-sesongen de 
kjøpte Jimmy Floyd Hasselbaink. Jeg gikk på 
«free transfer» og tok steget tilbake til min gamle 
klubb, Sheffield United. Der hadde jeg en bra 
kontrakt, men husk at karrieren ikke er lang, og 
kommer skader står man fort på bar bakke uten 
noen ting.  
 
 
 

NORGESVENNEN BRIAN DEANE  

-  Fra Premier League 
til Tippeligaen 
Brian Deane (48) huskes vel best som spiller for 
Sheffield United, Leeds og Middlesbrough. I 
førstnevnte klubb var han den første som scoret i 
Premier League. Hans lange fotballiv er mye mer 
enn toppscorertitlene han fikk. Det har vært både 
oppturer og nedturer i løpet av hans lange karri-
ere, og nå har veien kommet til Sarpsborg 08 i 
den norske Tippeligaen. I sin første sesong red-
det han klubben fra nedrykk, og så langt i 2014 
har det gått rimelig bra sett i forhold til ressurse-
ne. En riktig norgesvenn er den rolige «kjempen» 
blitt, med hus i vakre omgivelser med sin kjæres-
te, stasjonsvogn som hører med og mange nors-
ke venner. De fleste av oss husker spilleren som 
egentlig hadde alt, og var en blanding av den 
gamle gode og moderne angriper med teknikk 
og fart. Vi tok en prat med Brian mellom to kam-
per i hans hektiske hverdag for å få vite litt mer 
om hans karriere. 

Av Ray Tørnkvist 
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Senere spilte du i klubber som Benfica, Midd-
lesbrough, Leicester, West Ham og Sunder-
land samt Pert Glory i Australia. Forskjellen på 
disse ligaene? Er det stor forskjell? 
Egentlig ikke. Jeg reiste til Portugal og Benfica. 
Stor tradisjonsrik klubb som kan sammenlignes 
litt med Arsenal. Veldig ærverdig. Det var på den 
gamle banen de spilte, og ikke den dere ser på tv 
i dagens kamper. I ettertid var dette en meget 
flott opplevelse, men jeg passer nok best i Eng-
land. Prøvde meg i Perth Glory, Australia i 2005, 
men den ligaen passet ikke meg.  Tiden min i 
Middlesbrough og Leeds var nok den beste.  Jeg 
spilte i førstnevnte sammen med topp spillere 
med høy kvalitet.  
 
Vi ser litt på de klubbene du har spilt i. Du var 
tre ganger i Sheffield United og to ganger i 
Leeds. Du hadde også korte opphold i de 
andre klubbene du var. Hva var årsakene til 
det? 
Grunnen er kontraktenes varighet. Den går ut ett 
tidspunkt og neste sted er det en kort kontrakt 
eller kontrakter som kan avsluttes hvis andre 
interessenter dukker opp.  
 
De beste minnene fra fotballen og klubbene? 
Dårlige minner? Gale managere? 
De beste minnene for meg er å score mål. Kam-
pene blir elektriske når du gjør mål og publikum 
er med. Særlig i Sheffield United var dette stort. 
Fire mål for Leeds i 94/95 i en kamp mot QPR, for 
en klubb som lå på ryggen økonomisk. Det var 
stort. Managere var sjelden gale men jobbet alle 
på ulike måter. Det er stor forskjell fra Leeds 
Uniteds Howard Wilkinson som tenkte litt kon-
servativt, men fikk resultater, til managere som 
knapt nok er like gamle som deg selv. Alle har 
likevel den samme målsettingen, og det er å 
vinne. 
 
De beste spillerne du har spilt med i din karri-
ere hvem var det? 
To spillere framhever seg: Juninho i Middles-
brough og Tony Yeboah i Leeds. Dette var topp-
spillere som for meg hadde alt. Tony kom fra 
Tyskland og skjøt like hardt som en kanonkule. 
Juninho tror jeg nesten snakket med ballen; den 
gjorde det han ønsket. Utrolige begge to, både 
på trening og i kamper.  

Er Sarpsborg 08 bare et springbrett på din 
trenerkarriere, eller den første av norske klub-
ber? 
Nei, jeg har ikke tenkt på dette. Jeg liker meg 
godt i Sarpsborg 08 og vil gjerne være her. Det 
er min andre klubb totalt i Norge da jeg var i VIF 
i noen år som trener på deres årlige fotballskole. 
 
Vi kommer vel nesten ikke utenom et spørs-
mål siden du er farget. Har du blitt utsatt for 
tilrop og hets, slik vi leser om at andre har 
blitt? 
Nei, det har det vært lite av. Jeg har vel muligens 
ikke hørt så godt etter, men vi lever nå i et sam-
funn der det blir mindre og mindre av det, føler 
jeg. Det var noen få tilrop tidlig i Doncaster, men 
jeg scoret mange mål, og det ble borte. Når 
dette er sagt, syntes jeg kampanjene mot rasis-
me er veldig nyttige for alle. 
 
Helt til slutt: Hva synes du om nordmenn og  
den norske fotballen, og hva vil du si til de 
som ønsker å bli proffer i fotballens hjem-
land, England? Mange drømmer jo om dette.  
Nordmenn er fantastiske på det meste. Dere har 
alt, prater fantastisk engelsk og har store kunn-
skaper om særlig britisk fotball. Det er et flott 
land både å jobbe og bo i. 
 
Til dere som ønsker å bli proffer er det mange 
ting, men først og fremst trening og å ta vare på 
seg selv. Ta vare på de rådene du får fra trenere, 
og sats alt hvis du ønsker det. Sjansene kommer 
stort sett bare en gang. Det er mange som mis-
lykkes, men da har de i hvert fall fått prøve ut 
drømmen. 
 
Det var det vi fikk med den meget sympatiske 
Brian Deane. Da gjenstår det å se om han blir 
i Norge, eller om din klubb muligens bruker 
hans tjenester i framtiden. 
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Petter fant sin klubb allerede mens han gikk i barnehagen, og hans lidenskap for Tottenham har 
bare vokst siden da. Han ble en del av et voksende Tottenham-miljø i Oslo allerede som 13-åring. 
 
Petter så sin første Tottenham-kamp live på White Hart Lane mot Wimbledon i påsken 2000. Si-
den den gang har han sett 180 Spurs-kamper på 55 forskjellige stadioner, i 14 land på tre konti-
nenter. Dette har han blant annet fått til ved å flytte til London for å følge klubben. 18 år gammel 
flyttet han over første gang og bodde der ett år. Han måtte reise hjem igjen for å gjennomføre 
militærtjenesten, før han igjen reiste tilbake til London for å følge klubben enda ett år. Hans første 
år i London ble spesielt minneverdig. Han hadde spart penger i fire år for å realisere drømmen. 
Blant annet solgte han sin billett til russetreffet i Rogaland for å få penger for å reise over på jobb-
intervju i London før han tok flyttelasset med seg.Hans engasjement i Tottenhams Venner er noe 
som blir verdsatt høyt. Inkluderende, omgjengelig og meget hyggelig er ord som går igjen om 
Petter. Han er svært godt likt i hele Spurs-miljøet. I årets Supportercup deltar Tottenham med 
hele fem lag inkludert et juniorlag. Han har i flere år vært deres oppmann og drivkraft mot Sup-
portercupen. Dette oppsummerer og sier mye om miljøskaperen Petter Frydenlund. 

7 
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SBF gratulerer med å bli Årets Supporter. 
Hvordan opplevde du å få denne utmerkel-
sen? 
Det var selvfølgelig veldig hyggelig, og noe jeg 
setter pris på. 
 
Du ble alt som fem åring opptatt av engelsk 
fotball. Hvem eller hva påvirket deg? 
Min historie ligner nok på mange andre nord-
menns. Jeg var en liten gutt som oppdaget at 
faren min så på tippekampen. Jeg lot meg kjapt 
rive med. 
 
Det er alltid noe som er avgjørende for sitt 
valg av klubb. Fortell din historie: 
Min første tippekamp var Tottenham mot Liver-
pool som 5-åring. Jeg kom tidlig i trassalderen, 
og ville holde med motsatt lag av min far. Husker 
jeg var på gråten neste helg da det gikk opp for 
meg at det ikke var Liverpool mot Tottenham 
også denne gangen. 
 
Hvilken Tottenham-effekt/drakt var det førs-
te du fikk og gjorde umåtelig inntrykk? 
Det var hjemmedrakten fra sesongen 95/96. Den 
ble godt brukt. 
 
Hvis du skal trekke frem to Spurs-spillere fra 
90 tallet. Spillere som virkelig hadde det i 
beina og hodet - hvem hadde du valgt? 
Rent ferdighetsmessig vil jeg trekke frem Klins-
mann og Ginola. To deilige fotballspillere som 
gjorde det gøy å se Tottenham spille. She-
ringham var en annen favoritt frem til han forlot 
klubben. 
 
Det ryktes at du besøkte puben Bohemen i 
ung alder. Cola og fotball i tv ruta, hva er 
bedre enn det Petter? 
Det enkle svaret på det er vel øl og fotball, fort-
rinnsvis på stadion. 
 
Tottenham Hotspur er en stor og velkjent 
klubb. Men hvis du skulle beskrive klubben 
og deres supportere, hvilke særtegn synes du 
din klubb har? 
Klubbens supportere har store forventninger 
både med tanke på spillestil og resultater. "The 

Spurs way", altså den offensive fotballen, som 
Tottenham ble berømt for allerede på 1950-tallet 
under Arthur Rowe's push and run-side, er noe 
mange Spurs-supportere, spesielt de engelske, 
setter veldig høyt. Det er også en forventning om 
at Tottenham jevnlig skal vinne cuper, og sloss 
om topp-4. Til tross for at man har det sjette 
høyeste lønnsbudsjettet i England, så blir det sett 
på som en kjempenedtur at man blir nettopp 
nummer 6. 
 
Klubben har også en multikulturell fanbase i 
England, og mens rasistiske grupperinger som 
National Front på 70- og 80-tallet fikk fotfeste på 
en del av London klubbenes tribuner, ble de 
kjeppjaget vekk fra White Hart Lane. På denne 
tiden omfavnet man også ordet "Yid", og snudde 
dette fra å være et rasistisk skjellsord til en æres-
betegnelse for alle Spurs-fans, uavhengig av rase 
eller religion. 
 
Å besøke sin klubb for første gang er sterke 
saker! Hvordan var ditt møte med White Hart 
Lane og dine medsupportere? 
Det var påsken i sesongen 99/00. Jeg husker jeg 
fikk frysninger av å gå oppover fra Seven Sisters, 
og se alle butikkskiltene med "Tottenham groce-
ry store", Tottenham kebab shop" og 
"Tottenham hair saloon" etc. Flere av disse pube-
ne og butikkene hadde også Spurs-flagg heng-
ende utenfor. Følelsen å se hundrevis av men-
nesker gatelangs iført Spurs-effekter var også 
spesielt for en liten gutt fra Norge som aldri 
tidligere hadde sett mer enn to-tre Spurs drakter 
på samme sted. Vi var innom et par puber på 
veien, som også gjorde stort inntrykk på en 12-
åring. Følelsen av å komme inn på stadion første 
gang var også enorm. Jeg var såpass stor at jeg 
hadde rukket å glede meg noe helt ellevilt i for-
kant. 
 
Du har bodd i London i to perioder. Hvordan 
opplevde du å flytte fra "trygge" Oslo til en 
ukjent storby? 
Jeg bosatte meg i gåavstand fra White Hart Lane, 
noe som mange omtaler som et skummelt nabo-
lag på kveldstid. Jeg kan ikke si jeg følte meg 
spesielt utrygg av den grunn. Det var først og 
fremst utrolig spennende. De første ukene gikk 
jeg et par mil hver eneste dag for å kjøre meg 

Av Trond Fuhre 
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kjent i byen, spesielt da i Nord-London. Jeg tok 
et bevisst valg om å hverken ha TV eller PC de to 
årene jeg bodde i byen, slik at jeg fikk mest mu-
lig ut av tiden der borte. London er fantastisk 
med tanke på ulike kulturtilbud. 
 
Du fulgte Spurs "Home and Away" i dine 
perioder i London. Hva er det beste med å 
reise med dine egne på bortebane? 
Det beste er at du etterhvert blir kjent med så 
mange andre som deler samme lidenskapen. Det 
er deilig å gå inn på en stappfull pub før en bor-
tekamp, og oppleve at man kjenner store deler 
av medsupportere på puben. Følelsen av å være i 
mindretall på tribunen er også deilig, og det 
bidrar til bedre stemning og kameratskap. 
 
Jeg forsøker å prioritere bortekamper når jeg 
reiser over. Foreløpig har jeg sett Tottenham på 
55 forskjellige stadioner, i 14 land fordelt på tre 
ulike verdensdeler. 
 
Synes du det var vanskelig som nordmann å 
bli godtatt av Spurs fansen, eller var ikke 
dette noe problem? 
Så lenge man kan klubbens sanger (gjerne de litt 
eldre som ikke synges så ofte), historie og kultur, 
så opplever jeg at lokale Spurs-fans nesten uten 
unntak har veldig stor respekt for norske suppor-
tere som reiser på kamp. Jeg har ofte hørt eng-
elske medsupportere synge "Norway, give us a 
song" eller den smått ironiske "we hate Sweden" 
på bortetribuner rundt omkring. Chant'en "you 
give us Christmas trees" er heller ikke uvanlig 
rundt juletider når engelskmennene ser oss 
nordmenn på kamp. 
 
Om du er Spurs supporter, hvilke lokale puber 
rundt White Hart Lane er et "must" å besøke? 
Bricklayers Arms et par hundre meter nord for 
White Hart Lane langs Tottenham High Road er 
et "must". Her er stemningen ofte fantastisk 
både før og etter kamp. Jeg er også glad i bak-
hagen på Bell&Hare før kamp. 
 
Du har vært tilknyttet  Tottenhams Venner i 
mange år. Hva vil du si om miljøet og kame-
ratskapet i supporterklubben: 
Jeg opplever at Tottenham-miljøet er akkurat 
passe stort. Vi er såpass mange at de er lett å 

komme i kontakt med andre likesinnede, enten 
man aktivt søker det eller ikke. Samtidig er vi ikke 
så mange at man hver eneste dag treffer folk 
med samme favorittlag. Det gjør at man kanskje i 
større grad enn Man Utd og Liverpool-
supportere søker et fellesskap. Vi ser jo på 
mange puber rundt omkring i landet (og ikke 
minst på supportercupen) at vi er veldig godt 
representert, og vi har over tid greid å skape et 
miljø der folk kjenner hverandre. Det gjør at vi 
kan stille totalt fem lag i supportercupen (inkl. jr-
lag), og likevel ha flere medlemmer på venteliste 
som vi må si nei til. 
Det er også veldig mange dyktige folk i ulike 
ledd av Tottenhams Venner som bidrar til å ska-
pe en glimrende supporterklubb.  
 
Tottenham tok en respektabel 6. plass i årets 
sesong. Hvilke grep synes du Chairman Daniel 
Levy bør gjøre for å heve klubben til en Pre-
mier League utfordrer sesongen 2014/15? 
Det første trinnet er å gi en manager tid nok til å 
bygge et lag. Han har forsøkt en stund nå med 
ulike sportsdirektør av ymse slag, men det blir 
vanskelig når sportsdirektørene og managerne 
omtrent uten unntak, ikke greier å dra skuta i 
samme retning. Jeg tror heller ikke vi skal ha for 
høye forventninger til sesongen 14/15. Det beste 
vi kan håpe på er at Pochettino gjør som 
Rodgers i Liverpool, nemlig å ta steget opp blant 
de aller beste sesongen 2015/16, etter han har 
hatt en skikkelig innkjøringsperiode. I moderne 
fotball blir kortsiktige resultater vektlagt i for stor 
grad, og det går utover de langsiktige ambisjo-
nene THFC bør ha. 

Petter (til høyre) jubler for seier i Supportercupen 2009  
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Hvordan var ditt første møte med Anfield og 
byen Liverpool? 
Alle husker sin første tur godt, og det gjør også 
jeg. Vi var en gjeng på fire stykker – en QPR-fan, 
en Tottenham-fan og to Liverpool-fans – som 
hadde base i London påska 1989. Vi hadde alle-
rede sett Liverpool beseire Tottenham på White 
Hart Lane tre dager tidligere, da vi den 29.mars 
satte oss på en dobbeldekkerbuss til Liverpool 
tidlig om morgenen.  Det som møtte oss ved 
ankomst Merseyside var en fattig og nedslitt by – 
noe helt annet enn dagens flotte bysentrum. 
Området rundt Anfield var også preget av byens 
økonomiske nedgangstider, men likevel lå det 
fotballmagi i lufta, og det å løpe opp trappene 
mot den enorme ståtribunen The Kop ga meg et 
utrolig adrenalinkick. Motstander var Derby. Jeg 
inntok en plass sentralt på The Kop, litt til venstre 
for mål, allerede et par timer før avspark.  Ennå 
var det ikke så mange sjelene inne på stadion, og 

jeg kunne fritt velge og vrake hvor jeg ville stå. 
Urutinert som jeg var, stilte jeg meg rett bak en 
såkalt crush-barrier. Hvilken tabbe det skulle vise 
seg å være to timer senere når den gigantiske 
tribunen var fylt til randen av tilskuere! Liverpool 
scora etter bare 2-3 minutter, og helt uforberedt 
på hva som ville komme holdt jeg på å få klemt 
all luft ut av meg mot stålkonstruksjonen foran 
meg da jeg fikk hele publikumsbølgen i ryggen. 
Det gjorde vondt som f... Det kjentes ut som 
ryggraden skulle knekke tvers av når den store 
stålbjelken ble presset inn i mageregionen, og 
jeg hadde store vansker med å puste i minuttene 
som fulgte (dette var bare et par uker før Hills-

Einar Kvande – en ivrig groundhopper 
Navn: Einar Kvande 
Bosted: Surnadal 
Yrke: Journalist liverpool.no / The Kopite 
Favorittklubb: Liverpool FC 
Antall baner: 112 

 

Av Trond Fuhre 
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boroughulykken). Jeg byttet raskt posisjon etter 
dette, ved å skvise meg bakover på den tettpak-
kede tribunen og stod resten av kampen med 
ryggen mot en "barrier", altså rett foran en av 
disse stålkonstruksjonene, i stedet for like bak 
den! Man lærte raskt av tabber som dette! Men 
flere mål ble det ikke i kampen. 

 
Det er ingen tvil om at du elsker Liverpool og 
britisk fotball, men når bestemte du deg for å 
satse på groundhopping? 
Jeg kan ikke peke på noe konkret tidspunkt der 
jeg bevisst tok en avgjørelse om å satse på 
groundhopping. Det bare ble slik. Jeg har jo 
alltid vært over snittet interessert i fotball, og 
begynte fra første englandsopphold å gå på 
andre lags kamper de dagene Liverpool ikke 
hadde kamp, og jeg hadde muligheten til dette. 
Men Liverpool FC har alltid hatt førsteprioritet. 
Når jeg planlegger turer, så planlegger jeg for å 
få sett flest mulig Liverpool-kamper, ikke for å få 
flest nye stadioner. Andre kamper har bare kom-
met naturlig. I stedet for å sitte på puben i Liver-
pool dagen lang – slik mange gjør - har jeg i 
stedet valgt å sitte på toget, for å si det slik. Ikke 
misforstå, jeg tar gjerne en øl i godt selskap, men 
interessen for fotball er nok langt større en inter-
essen for øl. 

 
Hadde jeg vært bevisst på at jeg "var en 
groundhopper" på de 5-6 første turene, kunne 
jeg nok hatt flere stadioner enn jeg har i dag. Jeg 
husker i alle fall at jeg droppet å dra til Kenil-
worth Road på min aller første trur, fordi ingen 
av de tre andre jeg reiste sammen med giddet å 
være med. Dette er en bane jeg fortsatt ikke har 
besøkt, og som jeg satser på å besøke neste 
sesong, når Luton Town endelig er tilbake i det 
gode selskap i The Football League igjen. Jeg 
husker også at jeg droppet å dra på en match på 
Derbys gamle og ærverdige Baseball Ground på 
en av mine første turer, fordi jeg følte det var for 
langt å dra fra Liverpool. 

 
Det var vel først på min sjuende tur til Liverpool 
at jeg ble mer bevisst på groundhoppingen, og 
begynte å satse på dette.  På denne turen, i mars 
1993, bodde jeg og en av mine beste venner her 
hjemme i Surnadal, Rolv Lysø, i to og en halv uke 
hos en venn av meg og hans familie i Liverpool. 

Vi så intet mindre enn 14 kamper på 18 dager, 
og fikk besøkt 11 nye stadioner.  Vi var foruten 
tre kamper på Anfield innom Highfield Road, 
Burnden Park, Gresty Road, Ayresome Park, Hills-
borough, Turf Moor, Leeds Road, Deva Stadium, 
Maine Road, City Ground, og Selhurst Park. At vi 
klarte dette med bare en hotellovernatting – i 
Burnley – er smått utrolig. Vi var dog utrolig nær 
å miste siste toget i Huddersfield kvelden etter! 
 
Jeg hadde mer eller mindre tilfeldig vært innom 
16 baner på mine første seks turer til øyriket, og 
med disse 11 var jeg plutselig oppe i 25. Det var 
vel da de første tankene om "klare alle 92" meld-
te seg. Det har jeg jo ennå ikke klart. Trodde jeg 
skulle klare det denne sesongen, men sykdom og 
kampflyttinger ødela for meg. Da sesongen var 
over hadde jeg derfor fortsatt en igjen – AFC 
Wimbledon. I tillegg kommer jo Luton Town opp 
(Cambridge besøkte jeg tidlig på 90-tallet), så i 
skrivende stund har jeg to igjen. "There is always 
next season", som vi Liverpoolfans er kjent for å 
si. Målet er helt klart å fullføre "de 92" i løpet av 
2014/15. Men man vet jo aldri om man klarer 
det, for som nevnt har Liverpool FC rangen, og 
all planlegging skjer med favorittklubbens ter-
minliste i tankene, før det skjeles til stadionene 
jeg mangler. Og med Liverpool tilbake i Europa 
og Champions League, er det jo en viss fare for 
at bortekamper i Europa prioriteres foran besøk 
på Kingsmeadow og Kenilworth Road. 

 
Hvordan planlegger du dine banebesøk i  
løpet av en sesong? 
Planleggingen er nok heller dårlig fra et 
groundhopperperspektiv. Som nevnt har Liver-
pool rangen, og alt planlegges ut i fra å få sett 
flest mulig Liverpool-kamper. Alt annet er en 
bonus. I tillegg innebærer min jobb for liver-
pool.no at jeg må jobbe helg 1-2 helger per 
måned, noe som begrenser antall mulige reise-
helger sterkt. Dette er nok delvis grunnen til at 
det har tatt meg så lang tid som 25 år å nå 
"målet" om å besøke de 92 banene i de fire 
øverste divisjonene i England. Det eneste jeg 
egentlig har planlagt de siste par årene er at jeg 
skal avslutte de 92 med å besøke AFC Wimble-
don på Kingsmeadow. Dette fordi min aller første 
kamp i England var med gamle Wimbledon på 
Plough Lane. Romantikeren i meg vil gjerne at 
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ringen skal bli sluttet på den måten… 
 

Groundhopping kan være en dyr hobby. Gi 
oss dine beste økonomiske tips for å spare 
noen kroner ved kjøp av kampbilletter, over-
natting og transport på kryss og tvers på 
balløya. 
Det at jeg har bodd mye privat hos venner i Li-
verpool har spart meg for tusenvis av pund gjen-
nom årenes løp. Husker også at jeg benyttet 
meg en god del av at det var mange nordmenn i 
Premier League på 90-tallet. Både Jostein Flo/
Roger Nilsen (Sheffield United), Jan Åge Fjørtoft 
(Swindon), Gunnar Halle (Oldham) og Ole Bjørn 
Sundgot (Bradford) var behjelpelige med gratis-
billetter, og et par av dem også med tilgang til 
Players Lounge etter kampene. Ulike railpass, 
som f.eks Britrail Pass, kan være besparende om 
man skal reise mye og langt med tog på kort tid, 
og man finner også ofte billigere togbilletter på 
nettet, f.eks på www.trainline.com, dersom man 
er villig til å binde seg til bestemte avganger. 

 
Hvilken klubb og kamp husker du best av alle 
dine groundhopperbesøk? 
Husker av en eller annen grunn veldig godt de 
kampene som ble avlyst eller avbrutt. For eksem-
pel dro jeg helt fra Liverpool til Portsmouth med 
tog for å se Pompey mot Watford i november 
1993. Vel fremme på stadion begynte det å snø, 
og kampen ble avlyst grunnet frost. Dette var jo 
før mobiltelefonen og internettets tid. Det var 
bare å løpe til nærmeste aviskiosk for å finne 
alternative kamper i området. Deretter til nær-
meste telefonkiosk for å ringe mulige klubber, 
for å forsikre seg om at andre kamper gikk etter 
planen. Alt viste seg å være avlyst med unntak av 
Walsall - Wrexham. Deretter var det å kaste seg 
på første tog nordover igjen. Jeg kom frem til 
Bescot Stadium i pausen, og måtte banke på en 
stor jernport for å slippe inn. Uten billett! At jeg 
bare fikk sett 45 minutter av denne kampen 
hadde jeg så dårlig samvittighet for, at jeg be-
søkte Walsall på nytt i fjor! Og for ordens skyld, 
Portsmouth og Fratton Park, ble selvsagt også 
avlagt en ny visitt mange år etterpå. 

 
Jeg så også Aldershot - Barnet i november 2011, 
da denne matchen ble avbrutt i pausen på grunn 
av tåke. Derfor har jeg planer om å besøke Al-

dershot på nytt så snart de er tilbake i The Foot-
ball League. Etter nedrykket fra Conference nå i 
vår kan dette imidlertid bli en stund til! 

 
Du har besøkt de fleste baner i England. Nå 
venter vel mange turer til Skottland de neste 
sesongene? 
Som sagt er det "de 92" som er greia for meg, 
men jeg har besøkt en håndfull stadioner i Skott-
land også, i mangel på andre alternativer når jeg 
har vært over. Det kommer jeg nok til å fortsette 
å gjøre nå og da, men det er foreløpig ingen 
"besettelse" for meg å nå de 160. Jeg tar det som 
det faller seg. Klarer jeg "de 92" er jeg egentlig 
fornøyd, og da vil det handle om å «holde dette 
ved like» sesong etter sesong. En og annen 
"slenger" i Skottland vil det sikkert bli, men jeg 
kommer nok ikke til å miste nattesøvnen om jeg 
går glipp av kamper i Skottland mens jeg opp-
holder meg i Liverpool. Det faktum at jeg har 
besøkt 25 ligaarenaer som ikke lenger eksisterer, 
og som aldri kommer i bruk igjen, er noe jeg 
setter langt høyere enn banene jeg har besøkt i 
Skottland og Conference. Selv om man ikke får 
uttelling for dette i måten SBF teller baner på. 

 
Hvis du skulle sette opp dine tre favoritt sta-
dioner på britisk jord: Anfield (for obvious 
reasons). 
Millennium Stadium (mange gode finaleminner 
med Liverpool der). 
Wembley (nye besøk der betyr at Liverpool har 
nådd en finale). 

 
Har du noen forslag og ideer hvordan SBF kan 
utvikle og styrke sin groundhopper virksom-
het for sine medlemmer? 
Synes SBF gjør en strålende jobb allerede. Flere 
leserbrev på sidene vil kanskje inspirere andre til 
å bli groundhoppere? Men dette er jo selvsagt 
helt avhengig av at dere får inn slike. Synes ellers 
det var morsomt å få en pin fra SBF for å ha vært 
på 25 baner. Hva med lignende utmerkelser – 
ulike valører – for 50, 75, 100 og 160 besøk? – og 
selvsagt for alle 92 i de fire øverste divisjoner i 
England! Skulle også ønske at SBF krediterte 
besøk på baner/klubber som er nedlagt. 
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SBF jobber konstant med å legge for-
holdende til rette for at alle som er 
interesserte i britisk fotball skal ha så 
gode premisser som mulig for å kunne 
dyrke sine interesser. Vi ønsker derfor 
hele tiden å utvide vår allerede store 
familie med ny supporterklubber, og 
det siste skuddet på SBF-stammen 
heter altså Swansea City. Vi tok en 
prat med to av Swanseas ildsjeler i 
Norge, Eirik Reksten og Kjell André 
Steen, for å finne ut om hvordan det 
er å være Swansea-supporter i Norge. 

Eirik Reksten om Jack Army Norway: 
Livet som norsk Swansea-supporter har tradi-
sjonelt vært rimelig ensomt. De aller fleste 

holder, som vi vet, med Liverpool eller Man-
chester United. I tillegg er det en relativt stor 
gruppe som holder med de andre store klub-
bene eller Leeds. Swansea-supportere har det 
ikke akkurat vært flust av, noe som gjenspeiles 
i at det ikke ble stiftet supporterklubb før i vår 
tredje sesong i Premier League. Ingen av sup-
porterne har egentlig kjent hverandre nok til 
at en klubb har blitt startet. Til slutt tok vi tak i 
dette gjennom en supportergruppe på Face-
book. Først diskuterte vi litt rundt dette på 
gruppen, før vi møttes i Oslo for å opprette 
Jack Army Norway. 
 
Et av hovedmålene med at vi nå har stiftet 
klubb er at vi skal få arrangert felles suppor-
terturer til Swansea. Ved å gå sammen, håper 
vi å få mer glede ut av turene samtidig som 
terskelen for å faktisk reise skal bli litt lavere. I 
Jack Army Norway har vi egen komité, med 

SWANSEA CITY  
– endelig med supporterklubb i Norge 

Av Anders Christensen 
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minst én person fra styret, som skal jobbe 
med å organisere disse turene. 
 
I tillegg skal supporterklubben drifte hjemme-
siden http://swanseacity.no. Her får alle med-
lemmene bruker og kan bidra med artikler når 
de ønsker det, mens styret og noen utvalgte 
skal sørge for at det oppdateres jevnlig. 
 
Intervju med Kjell Andre Steen: 
Kan du fortelle litt om deg selv og om hvor-
for det ble nettopp Swansea for deg? 
- Jeg er en 33 år gammel gift mann som er 
interessert i stort sett alt av sport, spesielt 
fotball, og litt over gjennomsnittet interessert i 
øl.  
 
Swansea begynte jeg å holde med da jeg var 
19 år gammel, i 1999. Jeg så da en film som 
heter Twin Town, hvor handlingen er lagt til 
Swansea. På den tiden var jeg super Våle-
renga-fan og fulgte dem Norge og Europa 
rundt. I tillegg var jeg svært interessert i eng-
elsk fotball, men hadde liksom ikke noe spesi-
elt lag jeg fulgte. Alle andre holdt med de store 
klubbene, noe jeg fant kjedelig. Da jeg hørte 
om Swansea i denne filmen, sjekket jeg dem 
nærmere på nettet og begynte å følge med 
dem. Noen år senere kom første tur over, og 
etter det var jeg helt frelst. 
 
Når reiste du over til Swansea første gang, 
og hvilket inntrykk satt du igjen med? 
- Min første tur over kom i 2006/07-sesongen. 
Kampen jeg så var hjemme mot Millwall, en 
kamp vi vant 2-0. Stemninga var elektrisk både 
før, under og etter match. Byen var fantastisk 
og jeg var forelska. 
 
Hvor ofte reiser du over, og er det mange 
av dere som pleier å reise sammen? 
- Jeg reiser over to-tre ganger i året, men dette 
varierer litt. Det har ikke vært like lett å få 
billetter etter at vi rykka opp til Premier Lea-
gue, men når jeg nå har sikret meg sesongkort 
for 2014/15-sesongen blir det nok en del tu-
rer. 
 
Jeg reiser stort sett alene, men har ved et par 

anledninger hatt med kona. Det funker imid-
lertid ikke så bra siden hun ikke har like stor 
interesse. Det er ikke så mange norske Swan-
sea-supportere, så det er ikke så lett å få med 
reisefølge. Nå når vi har fått organisert oss, 
håper jeg dette endrer seg og det blir noen 
fellesturer i nær fremtid. 
 
Er det noen spesielle opplevelser eller kam-
per du vil trekke fram som Swansea-
supporter? 
- Jeg vil trekke frem tre kamper; alle kamper 
jeg har sett live. Én er 3-2-seieren mot Cardiff i 
2009, mens de to andre er de kampene jeg 
har sett på Wembley. Playoff-finalen i 2011 
mot Reading, hvor vi sikret opprykket til Pre-
mier League og ligacupfinalen mot Bradford, 
som endte 5-0 til oss. Stemningen var fantas-
tisk på alle disse kampene! 
 
Hvordan vil du beskrive Swansea som 
klubb? Har dere norske supportere f.eks. 
noen form for kontakt med klubben (når 
dere er på besøk/hjelp til billetter osv)? 
- Swansea er en økonomisk veldrevet klubb, i 
alle fall siden 2002. De første åra jeg holdt 
med dem var en katastrofe som nesten endte 
med konkurs og å ryke ut av ligasystemet. 
Men dette har heldigvis endret seg, og at vi nå 
er et etablert lag i PL føles fortsatt litt rart. Når 
jeg begynte å holde med dem i 1999 hadde jeg 
aldri drømt om det. Supporterklubben har 
foreløpig ikke noe spesielt samarbeid med 
klubben, men jeg håper at vi skal få til noe 
etterhvert. 
 
Hva med byen Swansea? Hvilket inntrykk 
har du av den? Og hva med de lokale sup-
porterne? 
- Swansea er en veldig fin by. De har en flott 
strand og mange bra restauranter og uteste-
der. Wind Street er kjent over hele UK for sitt 
partyliv. Supporterne er fantastiske både i 
medgang og motgang. Siden vi rykket opp i PL 
har Liberty vært så å si utsolgt i hver eneste 
kamp, med fantastisk stemning og høyt lydni-
vå. 
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Charlton Athletic 
cascnorway@hotmail.com 
 
Chelsea 
vidar@chelsea.no  
www.chelsea.no 
 
Cheltenham Town  
post@cheltenham.no  
www.cheltenham.no 
 
Crystal Palace  
post@crystalpalace.no  
http://crystalpalace.no 
 
Derby County  
sveno@dcscnb.no  
www.derbycounty.no 
 
Everton  
eivind@evertonfc.no  
www.evertonfc.no 
 
Exeter City  
kristoffer@sandnes.as  
www.exeter.no 
 
Fulham  
mats@ffcnorway.no  
www.ffcnorway.no 
 
Hull City 
jonas@hullscandinavia.com 
www.hullscandinavia.com 
 
Ipswich Town  
post@ipswich.no  
www.ipswich.no 
 
Leeds United  
rune@leedsunited.no  
www.leedsunited.no 
 
 
 

Aldershot Town  
kontakt @aldershot.no 
www.aldershot.no 
 
Arsenal  
kontakt@gunners.no  
www.gunners.no 
 
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 
 
Brentford  
robin.hesmyr@gmail.com  
 
Burnley  
henning.mathisen@rikshospitalet.no  
www.burnleyfc.no 
 
Cardiff City  
scandinavianblubirds@gmail.com 
www.ccsc.no 
 
Celtic  
leder@cscn.no  
www.cscn.no 
 
 
 

SUPPORTERKLUBBER FOR BRITISKE LAG  
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 Leicester City  
per.arne@notoddenfk.no  
http://filbertway.com 
 
Leyton Orient  
mail@orientsupporter.com  
www.orientsupporter.com 
 
Liverpool  
post@liverpool.no  
www.liverpool.no 
 
Luton Town 
on_the-run@hotmail.com 
www.luton.no 
 
Macclesfield Town  
macc@online.no  
 
Manchester City  
soensteb@online.no  
www.manchestercity.no 
 
Manchester United  
medlem@united.no  
www.united.no 
 
Millwall 
gunnar@bjorland.com 
 
Newcastle United  
tan@newutd.no  
www.newutd.no 
 
Norwich City  
momork@online.no  
http://scancanaries.com 
 
Nottingham Forest  
fwaldemar@start.no 
 
Portsmouth  
joakim.ellingsen@gmail.com  
www.pompey.no 
 
Queens Park Rangers  
qprkaare@hotmail.com  
www.qpr.no 
 

Rochdale  
rochdale@start.no  
 
Sheffield United 
tommas_blade@hotmail.com 
http://scandinavianblades.webs.com 
 
Southampton  
post@southampton.no  
www.southampton.no 
 
Stoke City  
runar.kvernen@gmail.com  
www.stoke.no 
 
Sunderland  
sthaako@online.no  
www.sunderland.no 
 
Swansea City 
styret@swanseacity.no 
www.swanseacity.no 

Tottenham Hotspur  
kontakt@tottenhamsvenner.no  
www.tottenhamshotspur.no 
 
West Bromwich Albion  
hensk@online.no  
www.baggies.no 
 
West Ham United  
line@westhamunited.no  
www.westhamunited.no 
 
Wigan  
wigan@hotmail.com  
www.wigan.no 
 
AFC Wimbledon 
endre.kleiven@gmail.com 
 
Woking  
roland.sannes@bluezone.no  
http://rolandsannes.wordpress.com 
 
Wolverhampton Wanderers  
formannen@vikingwolves.com  
www.vikingwolves.com 
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Av Bent Uvaag Johansen 
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Stigende interesse for groundhopping 
Av Bent Uvaag Johansen 
 
Siden SBF fikk laget en egen nettløsning for å registrere banebesøk, har vi fått samlet i alt 379 
banehoppere. Av disse har 183 vært på mer enn 25 baner. Dette er en formidabel utvikling! 
 
I løpet av sesongen 2013/14 fikk vi ytterligere én person som har besøkt samtlige 160 baner i 
Storbritannia. Det er Manchester City supporter Geir Ove Nesset. Han fikk sin 160. bane da han 
var på kampen mellom St Mirren og Hibernian 19. april. 

I løpet av sesongen 2013/14 er det hele 42 personer som har registrert minst 10 banebesøk. Den 
med desidert fleste besøkte baner i sesongen 2013/14 er Ola Toftaker fra Lørenskog. Stoke City- 
supporteren har vært på imponerende 35 baner i løpet av sesongen 2013/14! 

Det er nå ti personer som har besøkt minst 100 baner: 
Navn Favorittklubb Bosted Antall baner 
Ray Tørnkvist Leeds United Oslo 160 
Geir Ove Nesset Manchester City Vilinus 160 
Odd Hanstvedt Arsenal Kalandseidet 145 
Karl Yngvar Øvensen Hibernian Lier 126 
Knut Aasland Manchester City Evje 123 
Vegard Holberg Leeds United Buvika 115 
Einar Kvande Liverpool Surnadal 112 
Bjarte Wilhelm Hjartøy Middlesbrough Fyllingsdalen 111 
Kjell Morten Hjartøy Arsenal Bergen 111 
Vidar Eilertsen Leeds United Langhus 107 

SBF har åpnet muligheten for å kunne registrere besøk på nedlagte baner som Maine Road, 
Baseball Ground og Filbert Street. Det er viktig å ta vare på historien! 
 
Er du interessert i å registrere dine banebesøk; registrer deg på www.banehopper.com 

Topp 10 lista med flest banebesøk sesongen 2013/14: 
Navn Favorittklubb Bosted Antall baner 
Ola Toftaker Stoke City Lørenskog 35 
Tore Gjerdingen Derby County Aberdeen 26 
Frank Roger Orefellen Manchester United Moss 24 
Rune Dahl Manchester United Oslo 24 
Henrik M Høyer Middlesbrough Kongsberg 22 
Norman Gjerdingen Liverpool Aberdeen 21 
Stine Marie Barsjø Manchester United Moss 21 
Tom Morken Ipswich Town Bergen 20 
Ståle Johannessen Manchester United Oslo 20 
Fredrikke Wongraven Stoke City Songdalen 19 
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Lørdag 31. mai ble den 24. supportercupen i 
rekken arrangert på Hundsund kunstgress - 
for øvrig den femte gangen turneringen ble 
holdt på Snarøya. Og som vi alle vet, så betyr 
supportercupen stekende sol, varme og knall-
blå himmel. Med værgudene på vår side lå 
forholdene nok en gang til rette for en strålen-
de dag for alle supportere av britisk fotball. 
Nok en gang var det 40 lag som var påmeldt, 
fordelt på 29 medlemsklubber. Arsenal, Leeds, 
Blackburn, Manchester United, Chelsea, QPR, 
Liverpool og Ipswich stilte alle med to lag hver, 
mens Tottenham stilte med hele fire.  
 
Bærum Røde kors var som vanlig på plass med 
telt og hjelpekorps, og de kunne melde om en 
tidvis hektisk lørdag, men heldigvis uten alvor-
lige skader. Én ansiktsskade da en målvakt 
med briller kastet seg i stanga, ett nesebrudd, 
ett tommelbrudd og ett ribbeinsbrudd er vel 
egentlig ikke mer enn man må kunne forvente 
med så mange spillere i aksjon. I tillegg til 
Røde Kors, stilte SBFs hovedsamarbeidspart-
ner TV2 mannsterke, blant annet til oppvis-
ningskampen mot et sammensatt lag med 

utvalgte spillere fra forskjellige supporterklub-
ber. Hyggelig var det også med dekning av 
turneringen i sporten på TV2-nyhetene om 
kvelden. Fotballquiz i regi av TV2s Jonn Erik 
Aasen ble som vanlig også avholdt. Ellers øns-
ker vi i SBF å rette en stor takk til alle som var 
med på bidra til at årets arrangement ble så 
bra som det ble. Det gjelder blant andre dom-
meransvarlig Geir Andersen og alle dommerne 
i hans stab, gutta i speakerbua Arnfinn Daniel-
sen og Øyvind Bråten, og Snarøya Sportsklubb 
som stilte sitt fantastiske anlegg til disposisjon 
og bidro både med matservering og ballgutter. 
Og sist men ikke minst til alle medlemsklubbe-
ne som var til stede og gjorde sitt til at suppor-
tercupen anno 2014 ble til den festen av et 
arrangement som vi hadde håpet på på for-
hånd. 
 
Selv om vi stort sett har vært veldig fornøyde 
med tidligere års arrangementer, er det likevel 
viktig å utvikle seg videre og se på hva som 
kan gjøres enda bedre. Og med så mange 
yngre medlemmer i de forskjellige supporter-
klubbene, ser vi i SBF på det som en uhyre 
viktig oppgave å ivareta den yngre gardes in-
teresser. Derfor bestemte vi oss i år for å for-

Supportercupen 2014 
Av Anders Christensen  
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søke å dra i gang en juniorcup som et slags 
prøveprosjekt. Turneringen ble avholdt for 
spillere i aldersgruppen 10-13 år som five-a-
side i ballbingen på den andre siden av klubb-
huset, og det var totalt seks lag som deltok. 
West Ham stilte med to lag, mens Liverpool, 
Ipswich, Tottenham og Exeter stilte med ett 
lag hver. Exeter, som inntil i år ledet suppor-
tercupens maratontabell stilte faktisk kun lag i 
juniorklassen denne gangen, så for dem var 
dette et særdeles viktig tiltak for å få fart på 
rekrutteringen til fremtidens supportercuper. 
Dømmingen tok SBFs Trond Fuhre, Anders 
Christensen og Finn Morten Steen seg av, og 
alle som var til stede lot seg imponere både av 
spillegleden, teknikken og innsatsen som ble 
lagt ned i bingen. Turneringsformatet var to 
puljer av tre lag, der de to beste gikk videre til 
semifinalen. Til slutt var det Liverpool og West 
Ham 2 som møtte hverandre i finalen, og her 
var det til slutt the Hammers som trakk det 
lengste strået og vant fortjent 3-1 over the 
Reds. Dermed fikk de sin revansje etter å ha 
tapt med samme sifre for det samme laget i 
gruppespillet. TV2s Premier League-
ankermann Jan-Henrik Børslid hadde tatt tu-
ren fra Bergen og overrakte medaljer og god-
ord til spillerne. Trikseball ble det på alle delta-
gere, en populær gave gitt av TV2. Tilbakemel-
dingene på juniorturneringen har vært uteluk-
kende positive, og det er ingen tvil om at dette 
er komme for å bli. Vi ser nå på muligheten til 
å utvikle dette videre og gjøre det enda bedre 
til neste år. 
 
Hovedturneringen startet kl. 09:00, så med 
finalen kl. 18:00 var det klart for en lang dag i 
den stekende sola for årets deltagere. Hvem 
ville takle dette best? Klubber som fjorårsvin-
ner Tottenham, Arsenal og Blackburn er alltid 
med i favorittsjiktet, mens de store supporter-
klubbene Liverpool og Manchester United nok 
en gang ville ha ambisjoner om å gjøre det 
bedre enn tidligere år. Ellers dukker det alltid 
opp overraskelser. I fjor var det kanskje Bolton 
som sto for den største overraskelsen da de 
spilte seg helt fram til semifinalen, men ville 
de klare å følge opp dette i år?   
 

I gruppespillet var det flere lag viste gode tak-
ter, men de som kanskje imponerte aller mest 
QPR 1, som gikk videre fra gruppa med tre 
seirer og pluss 16 i målforskjell. Kanskje var 
det opprykket til Premier League som inspirer-
te dem, eller kanskje det var de gamle QPR-
heltene Ian Gillard og Marc Birchams tilstede-
værelse på Snarøya som ga dem et ekstra 
puff? Andre som gikk videre som gruppevinne-
re var Arsenal 2, Portsmouth, Manchester 
United 1, Tottenham 1, Arsenal 1, Liverpool 2, 
Stoke, Fulham og Chelsea 1.  
 
I åttedelsfinalene var det en annen klubb som 
kanskje noe uventet skulle vise seg fram ved å 
stikke kjepper i hjulene mot Manchester Uni-
teds førstelag – nemlig West Bromwich Albion, 
anført av evigunge Henrik Skaalvold, som for 
øvrig nøyde seg med noen sekunders spilletid 
i hver kamp denne gangen. Rockeren fra Hal-
den har vært med i alle Albions kamper i sup-
portercupen opp gjennom historien, og årets 
WBA-utgave skulle etter hvert vise seg å kom-
me til å gjøre en historisk god innsats i turne-
ringen.  I kvartfinalen slo de ut et annet over-
raskelseslag, Ipswich 2, med sifrene 3-1. Ellers 
gikk Manchester Uniteds andrelag videre etter 
å ha slått Arsenal 1 på straffer, mens fjorårs-
vinner Tottenham slo Leeds 3-1, og nevnte 
QPR tok den siste semifinaleplassen etter å ha 
slått Liverpool 2 med 1-0.  
 
I semifinalen ble Manchester Uniteds andrelag 
et lite hakk for sterke for West Brom og vant til 
slutt fortjent 2-0 over the Baggies. I den andre 
semifinalen var det duket for London-derby 
mellom Tottenham og QPR, og en underhol-
dende og dramatisk kamp endte til slutt 2-2. 
Dermed måtte vinneren av oppgjøret kåres på 
straffer, og her var det den erfarne fjorårs-
mesteren som til slutt kunne juble etter å ha 
vunnet 4-3. Tidligere har de fleste bronsefina-
lene gått rett til straffer etter ønske fra utmat-
tede fotballspillere, men QPR og West Brom 
hadde ikke til hensikt å velge den lettvinte 
løsningen. Dermed ble det nye 20 minutter på 
de mange slitne fotballbeina, og kampen mel-
lom dette årets to store overraskelseslag end-
te med 3-2 til WBA etter en thriller av en bron-
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sefinale. Tredjeplassen ble feiret som et VM-
gull, noe aktiviteten på klubbens Facebookside 
de neste ukene er et klart bevis på. I finalen 
var det altså klart for storoppgjør mellom fjor-
årsvinner Tottenham og Manchester United 2. 
Det ble et jevnspilt oppgjør hvor en tidlig Tot-
tenham-ledelse lenge så ut til å holde hele 
kampen ut. United presset på for en utligning, 
men Tottenham-keeper Torbjørn Evjenth var i 
det umulige hjørnet og tok seg av det som 
kom. Han hadde blant annet en strålende 
redning da United kom alene med keeper. 
Men til slutt fikk de røde djevlene lønn for 
strevet og utlignet til 1-1 i sluttminuttene. Det-
te sto seg kampen ut, og dermed måtte årets 
supportercup avgjøres på straffer. Nevnte 
Evjenth, som også ble kårets til finalens beste 
spiller av SBF, skulle igjen vise seg å bli avgjø-
rende for Spurs da han reddet ett av Uniteds 
straffespark. Da de røde sendte sin siste straf-
fe til side for mål, var den andre strake Totten-
ham-triumfen i supportercupen et faktum 
med 3-1-seier på straffer i finalen. Det betyr 
også at Spurs nå kan smykke seg med tittelen 
mestvinnende supporterklubb gjennom tide-
ne med fire triumfer totalt – det samme som 
Wimbledon.   
 

Tottenham-manager og årets vinner av utmer-
kelsen «Årets supporter», Petter Frydenlund, 
kunne dermed slippe jubelen løs sammen 
med sine meget samspilte utvalgte. Fryden-
lund sier at han er imponert over arrange-
mentet og det sportslige nivået på turnering-
en, men ønsker ikke selv å trekke fra noen 
enkeltspillere fra sitt eget lag: «Vi har mange 
gode spillere, men det som imponerer meg 
mest er hvor godt gutta spiller sammen. Vi har 
en glimrende lagmoral, og jeg tror det er mye 
av hemmeligheten bak suksessen. Jeg kan 
også legge til at det var jevnt over bra sportslig 
nivå i årets turnering. Foruten 13-0-seieren 
mot Norwich hadde vi ingen enkle kamper. Vi 
var ganske tunge i beina før finalen». Selv om 
det i år ikke var noen offisiell bankett med 
premieutdeling på kvelden, var det mange 
som var innom for sosialt samvær og hygge på 
Dr. Jekylls Pub i Klingenberggata. Neste år 
fyller supportercupen 25 år, og SBF er allerede 
i gang med planleggingen til det som skal bli 
tidenes arrangement. Nedtellingen er allerede 
i gang! 
 
 
 

West Ham 2 jubler sammen med TV2 profilen Jan Henrik Børslid som første vinner av juniorturneringen 
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Sp V U T Mål P 

509 136 99 274 593-1048 507 

3260 1328 606 1326 5484-5484 4590 

Øvrige lag* 

* Manchester United 2 og 3, Exeter City 2, Liverpool 2, Leeds United 2, Manchester City 2, Arsenal 2, Queens Park Rangers 2, Totten-
ham Hotspur 2, 3 og 4, Blackburn Rovers 2, Nottingham Forest 2 og 3, Everton 2, Celtic 2, Lokalt lag Mjøndalen, Macclesfield 2, Woking 
2, Chelsea 2, Barnet/Cambridge United (mix), Ipswich Town 2, Lokalt lag Strømsgodset 
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ÅRETS MEDLEMSBLAD 2013/14 

Kåringen av årets medlemsblad og honnørpris 
denne sesongen har vært vrient. Veldig mange 
av klubbene i SBF gir ut glimrende blader på 
forskjellige nivåer. Det har blitt lagt stor vekt 
på helheten og jevnheten på utgivelser. Inn-
holdet i bladet som går på utforming, bilder, 
layout og sideantall er en faktor som spiller en 
vesentlig rolle i våre kåringer hver sesong. 
 
Juryen har kommet fram til at Gunners Post 
er årets medlemsblad 2013/14. Dette er det 
beste bladet totalt sett. På sideantall og utgi-
velser er bladet meget bra. Medlemmene får 
mye for de 175 kronene det koster å være 
medlem. Utgivelsene som er 7-8 ganger pr 
sesong i A4 format har godt over 100 sider og 
er fullspekket med godt lesestoff. Det har vært 

stor heving på både layout og billedbruk de 
siste sesongene, og kontakten innad med 
klubben ser også ut til å være veldig bra. Det 
kan nevnes at Gunners Post legger stor vekt 
på presentasjon av damefotballen i klubben, 
og barnesider er obligatorisk i hver utgivelse. 
Har også mange gode historiske artikler. Det 
er rett og slett et godt magasin og har hyppig 
vedlegg av postere av spillere. Medlemmene 
får alt de trenger om klubben mellom to per-
mer i løpet av sesongen, og det er lite å trekke 
der også den journalistiske kvaliteten er på 
topp. Det er femte gangen magasinet får pri-
sen, og som siste gang de ble kåret i 2006/07 
er det vel fortjent.  
 
Medlemsbladene fra Liverpool, Derby og  
Leeds var de nærmeste konkurrentene til 
prisvinneren. 

Av Ray Tørnkvist 
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Honnørprisen gis til den supporterklubben 
som gir ut et medlemsblad med et høyt nivå til 
tross for begrensede resurser, eller et med-
lemsblad som har vist stor framgang fra forri-
ge sesong. News of the Blues - medlemsbla-
det til Ipswich får denne prisen for tredje gang 
og sist gang var i sesongen 2008/09. Stadig blir 
bladet som kommer ut i A5 format og på over 
60 sider fire ganger i sesongen bedre og bed-
re. Redaksjonen legger stor vekt på reisebrev, 
og tett kontakt med sine litt over 500 medlem-
mer. Stabilitet og jevn kvalitet er blitt et vare-
merke, som gjør at du vet hva du får når bla-
det dumper ned i postkassa. Her er det meste, 
og layouten er også blitt vesentlig hevet de to 
tre siste sesongene bl.a. med mange bra far-
gebilder. Med litt høyere side antall og noen 
flere utgivelser vil News of the Blues kunne 
kjempe helt i toppen om den gjeveste tittelen i 
kåringene. 
 
Juryen for både årets medlemsblad og hon-
nørprisen har bestått av Ray Tørnkvist og Bent 
Uvaag Johansen fra SBFs styre. 

HONNØRPRISEN 2013/14 

2012/13: United Supporteren (Man. Utd) 
2011/12: Tottenhamsupporteren         
(Tottenham) 
2010/11: The Peacock News (Leeds) 
2009/10: The Kopite (Liverpool) 
2008/09: The Peacock News (Leeds)  
2007/08: NorRam (Derby)  
2006/07: The Gunners Post (Arsenal) 
2005/06: The Kopite (Liverpool) 
2004/05: United Supporteren (Man. Utd) 
2003/04: The Gunners Post (Arsenal) 
2002/03: NorRam (Derby)  
2001/02: News From Paradise (Celtic) 

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

Tidligere vinnere av årets medlemsblad:  
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Når SBF skal vurdere hvem som har hatt den 
beste hjemmesiden den siste perioden, må 
dette gjøres med parametere vi vektlegger 
som viktig. 

 
Først og fremt ser vi på førsteinntrykket når vi 
kommer inn på hjemmesiden. Layout, ryddig-
het, bruk av farger, bilder, bannere, og ikke 
minst det totale innhold. I dag bør også en 
hjemmeside ha et relativt nytt program, slik at 
den kommuniserer med andre sosiale medier, 
som Facebook, Twitter og G+. 

 
De fleste supporterklubbene er flinke til å 
markere hvilken klubb de tilhører. Det skal 
ikke være noen tvil der. Det som alltid blir en 
utfordring for oss er å vurdere supporterklub-
bene i forhold til størrelse/ressurser som de 
har til rådighet. Men la det være sagt, selv om 
man har mange medlemmer, så er ikke det et 
likhetstegn med en god hjemmeside. Om man 
er stor eller liten så byr det på ulike utford-
ringer. 

 
Det hjelper svært lite om du har en nymotens 
hjemmeside om du ikke har gode skribenter. 
En god skribent har først og fremt kunnskap 
om sitt emne og er en god formidler. Skriver 
lett og ledig og har en "snert" i sine innlegg. Et 

godt bilde til innleggene er også meget viktig, 
Det samme er god oppløsning/størrelse og en 
link til innlegget. Mange supporterklubber er 
flinke til å dele daglige nyheter med sine med-
lemmer. Det som er vanskelig og tar tid er å 
oppdatere informasjon og fakta som stadig 
endrer seg. Det er også viktig å se en kvalitets-
hevning av siden over tid. Det er på dette nivå-
et vi finner de beste hjemmesidene. 

 
Vi ønsker å trekke frem følgende hjemmesider 
blant våre 48 medlemsklubber: 
www.liverpool.no 
www.qpr.no 
www.united.no 
www.derbycounty.no 
www.pompey.no  

 
Vi må berømme disse fem supporterklubbene. 
De gir sine medlemmer en hjemmeside som 
oser kvalitet og engasjement. Inne på disse 
sidene finner du det meste som er viktig for 
en supporter. 

 
Vårt valg er følgende: Årets hjemmeside: 
www.liverpool.no  
 
Webmaster Knut Sundfjord har sammen med 
en meget dyktig stab utviklet hjemmesiden til 
et meget høyt nivå. Vi vet hjemmesiden er 
svært viktig for medlemmene. Som LFC-

Årets hjemmeside 2013/14 
Av Trond Fuhre 



27 

supporter vil du kunne følge 
klubben daglig med nyheter av 
meget høy troverdighet. Hvis vi 
skal trekke fram noe vi synes 
er ekstra bra, så blir det SISTE 
FRA SUPPORTERKLUBBEN, 
en genial informasjonskanal.  
Et annet stort pluss for med-
lemmene er muligheten å 
lese medlemsbladet Kopite 
digitalt. 
 
Årets jury har bestått av 
Balal Bhatti og Trond Fuhre 
fra SBFs styre. 

Tidligere vinner av årets hjemmeside: 
 

2012/13: www.qpr.no (Queens Park R.) 
2011/12: www.newutd.no (Newcastle) 
2010/11: www.boltonsupporter.net (Bolton) 
2009/10: www.chelsea.no (Chelsea) 
2008/09: www.liverpool.no (Liverpool) 
2007/08: www.manchestercity.no (Manchester City) 
2006/07: www.pompey.no (Portsmouth) 
2005/06: www.manchestercity.no (Manchester City) 
2004/05: www.westhamunited.no (West Ham) 
2003/04: www.vikingwolves.com (Wolverhampton) 
2002/03: www.liverpool.no (Liverpool) 
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Chelsea Supporters Norway (CSN) er en av de 
eldste supporterklubbene i Norge. Den ble stiftet 
i 1980 og runder 35 år i 2015. I tillegg er det 
også en av de raskest voksende og har nå 2.600 
medlemmer. Så stor er interessen blitt at suppor-
terklubben så seg nødt til å ansette en daglig 
leder for å få hjulene til å gå rundt. Det holdt ikke 
med kun innsats på frivillig basis lengre. Vi tok en 
prat med daglig leder Vidar Helseth for å lodde 
stemningen i den sjette største og en av best 
drevne supporterklubben for britiske klubber i 
Norge.  
 
 
 

CSN fyller 35 år i 2015 og er en de eldste sup-
porterklubbene i Norge. Kan du si noen ord 
om hvem som startet supporterklubben? 
Hvordan var aktivitetsnivået i begynnelsen? 
CSN ble stiftet av Pål Rikter (som for øvrig også 
var med på å etablere SBF i 1986) i en periode 
hvor Chelsea var i krise og fristet en tilværelse 
som et middels 2. divisjonslag (nest høyeste 
nivå). Klubben var dessuten konkurstruet. Det var 
en underliggende interesse for Chelsea i Norge 
etter klubbens «storhetstid» på slutten av 60-
tallet og begynnelsen av 70-tallet. Allikevel var 
det begrenset med medlemmer, godt under 
hundre de første årene. 
 
Er det noen nøkkelpersoner som har vært 
med og drevet supporterklubben siden star-

Stadig flere følger Chelsea i Norge 
Av Bent Uvaag Johansen 
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ten i 1980? Finnes det noen som har vært 
medlem i nesten 35 år? 
Flere av de som var med fra starten er fortsatt 
medlemmer, herunder stifteren. Mange har vært 
aktive bidragsytere i en årrekke, og også nåvæ-
rende formann, Even Strete, har vært med i lang 
tid. 
 
Klubben har kun hatt tre formenn på disse 34 
årene, foruten Pål også Morten Wierød og Even 
Strete (begge er fortsatt aktive i klubben). Det er 
imidlertid et formannsskifte på gang til 2014/15 
sesongen. 

 
SBF vil gjerne vite litt om hvordan CSN drives. 
Kan du si noe om hvordan supporterklubben 
er organisert? (styre, roller ansvar etc.) 
CSN har et styre bestående av «minimum 4 per-
soner + daglig leder» (ref vedtektene) – for øye-
blikket er det fem personer pluss daglig leder. Vi 
har en del overlappende oppgaver, men vi har en 
dedikert regnskapsansvarlig, en arrangementsan-
svarlig, en som har ansvar for utsending av pak-
ker/premier/etc, en «webguru» og grafiker samt 
klubbformannen. 
 
CSN er av få supporterklubber som har ansatt 
en daglig leder.  Kan du si noe om bakgrun-
nen for denne beslutningen, hvordan dette 
fungerer og hva dere har oppnådd med det-
te? 
Bakgrunnen for «ansettelsen» (det er i praksis en 
midlertidig innleid selvstendig næringsdrivende 
konsulent og ikke en ansettelse) er at CSN etter 
hvert fikk såpass store og krevende oppgaver 
som de hadde vansker med å få dekket på frivil-
lig basis. Enkelte av disse oppgavene er også 
tyngre oppgaver som krever voldsom tilgjenge-
lighet i perioder, samt at det involverer en del 
penger i forbindelse med billettsalg som man 
helst ønsker å ha én dedikert person til å forval-
te. I tillegg var det også en stor del av avgjørel-
sen som hvilte på CSNs behov for et nytt med-
lemssystem/-register i forbindelse med utarbei-
ding og oppfølging av dette. 
 
Kan du si noe om medlemsutviklingen i CSN? 
Hvordan er aldersfordelingen blant medlem-
mene?  
Medlemsutviklingen har vært ganske enkel og 

tydelig i CSNs historie. Vi har stort sett, fra opp-
start til litt inn i Abramovich-æraen, ligget på et 
par hundre medlemmer. Da Tore André Flo spilte 
i Chelsea var vi oppe i over 1000, men det dalte 
igjen etter hans avgang. Da jeg første gang ent-
ret styret, i 2008, var vi 400 medlemmer. De på-
følgende tre sesonger økte vi til ca. 2000. Så 
hadde vi et par år med stillstand, før vi denne 
sesongen satte rekord og endte på 2600. 
 
Hvordan er aktivitetsnivået i CSN?  
Medlemsbladet vårt, Chelsea Supporteren, kom-
mer ut i fire utgaver á 60 sider pr sesong.  
 
Vi har en suverent bra hjemmeside 
(www.chelsea.no) (kåret til «årets hjemmeside» 
av SBF i 2009/10) med rekordstor oppslutning/
bruk. Daglige oppdateringer/nyheter og bedre 
kvalitet enn vi noen gang har hatt. Hittil har vi 
hatt én fellestur årlig, men vurderer nå å øke til 
to pr sesong. I tillegg har vi et opplegg med 
sesongbilletter på Stamford Bridge og i sesong-
en 2013/14 omsatte vi nærmere 500 billetter. Det 
neste som står for tur er å lage noen supporter-
artikler, men vi avventer dette til vi har en ny 
webside og medlemssystem på nett. Da kan vi 
etablere en skikkelig nettbutikk og tilby våre 
medlemmer supporterartikler også. 
 
Har dere noen faste treffsteder i Oslo eller 
andre større byer? 
Vi har forsøkt å koordinere slik fra styret sentralt, 
men hatt delt resultat. Etter at vi har overlatt 
dette til initiativtagere lokalt så har flere av de 
største byene faste steder hvor man samles til 
kamp. 
 
I Oslo har vi dessverre enda til gode å finne et 
sted som «er riktig» for oss. Vi har testet ut sam-
arbeid med flere, men mange savner Belfry som 
var stedet for oss i mange år inntil det ble ned-
lagt. 
 
Er det noen nøkkelpersoner i CSN 
(eksempelvis i styret) som du ønsker å frem-
heve for god innsats? 
Det er veldig vanskelig å trekke frem enkeltindi-
vider ettersom CSN er velsignet med en håndfull 
mennesker som har gjort en formidabel innsats. 
Ettersom undertegnede ikke har så voldsom lang 
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fartstid i klubben har jeg heller ikke innsikten til å 
fremheve de tidlige ildsjelene. Men skulle jeg 
måtte finne et navn ville det nok blitt Truls. Truls 
Sylvarnes er arkitekten bak websuksessen vår, 
men er nå midlertidig forhindret fra å bidra etter-
som han har blitt snappet opp av TV2 – men han 
har lagt lista for den redaksjonelle kvaliteten, 
innført en disiplin og moral hos alle sine bidrag-
sytere som fungerer supert! 
 
Kjenner du til noen av deres medlemmer som 
har gjort noe spesielt?  
Hmm, vanskelig å svare på. Ikke som jeg kommer 
på i farten – men garantert noen som dukker 
opp etter at dette svaret er sendt. Vel, veldig 
nylig så har vi et medlem fra Bryne, Tjalve heter 
han, som på eget initiativ har invitert og arrang-
ert et medlemstreff med selveste Bobby 
Tambling (storscorer med 202 mål for Chelsea). 
Han kommer til Bryne 14. juni og vi gleder oss 
veldig til dette. 
 
Hvordan er CSNs kontakt med moderklubben 
i England? Er det vanskelig eller «enkelt» å få 
kontakter, intervjuobjektet etc. i Chelsea?  
Har dere kontakt med andre av Chelsea sup-
porterklubber? 
Vår kontakt med «moderskipet» er dess-
verre særdeles mangelfull. Å få inter-
vjuer med spillere er vel praktisk talt 
umulig å få i regi av klubben, og 
det samme gjelder andre typer 
interesser som vi har (f.eks 
tilgang på bilder til med-
lemsbladet vårt, slik som 
mange av våre konkurren-
ter har). De har blitt en 
stor institusjon med 
mange ledd, og vi er 
bare en liten flokk fans 
som de ikke strekker seg 
nevneverdig langt for. Vi 
har noe kontakt med 
andre supporterklubber, 
men mest fordi vi har 
møttes og utviklet kame-
ratskap – noe strategisk 
samarbeid er dessverre ikke 
etablert. 
 

CSN har vært en gjenganger i Supportercupen 
og ofte stilt med to lag. Kan du si noe om 
hvordan dere organiserer «fotballaget» de-
res?  
Førstelaget prioriteres, og spillere som ønsker å 
være med der må skrive litt om seg selv, og helst 
ha spilt på høyest mulig nivå. Lag to er de 15 
første som melder seg, og jenter prioriteres. Vi 
prøver å få til noen treninger, men det har vi ikke 
klart så ofte. 
 
Til slutt; har du noen tips til hoteller og gode 
puber i nærheten av Stamford Bridge? 
Det er ulike preferanser også hos de mer rutiner-
te reisende til London, men jeg kommer ikke 
utenom disse: Hotell: La Reserva. Ligger et 
steinkast fra Stamford Bridge og er veldig popu-
lært blant norske reisende. Puber: The Pelican, 
22 Waterford Road (noen steinkast fra Stamford 
Bridge) og Blackbird, 209 Earls Court Road (Earls 
Court). Baren på La Reserva Hotel er også en 
velbesøkt og bra samlingsplass etter kampene. 
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