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Postboks 2660  
St. Hanshaugen 
N-0131 Oslo 
 

E-post:  
post@supporterunionen.no 
 

Hjemmesider: 
www.supporterunionen.no 
www.banehopper.com  
 
STYRET 
Leder: 
Trond Fuhre 
(Birmingham City) 
 
Nestleder: 
Anders Christensen 
(Liverpool)  
 
Styremedlemmer: 
Balal Bhatti 
(West Ham)  
 

Ray Tørnkvist 
(Leeds United) 
 

Bent Uvaag Johansen 
(Celtic) 
 
Økonomiansvarlig: 
Finn Morten Steen 
(Derby County) 
 
I redaksjonen: 
Ray Tørnkvist 
Bent Uvaag Johansen 
Trond Fuhre 
Anders Christensen 
Balal Bhatti 

Fra Lederen  
Som fotballsupporter, følger du din klubb nært og med kjærlighet. For 
mange blir det som et familiemedlem. Hva er det som gjør fotballen så 
populær i verden? Først og fremst er fotball et spill alle kan følge, relativt 
enkle regler og det kan spilles nesten hvor som helst. De fleste supportere 
får et forhold til fotball som ung. Som aktiv spiller, fra løkkefotballen eller 
skolen. Man har følt på kroppen det å vinne, og ikke minst det å tape 
sammen med sine lagkamerater.  

 
Når du er 100% supporter er gleden over seier, eller sorg etter tap like 
sterk som de som spiller for klubben. Vi gjenskaper noe som står sterkt i 
oss. Det å stå sammen og føle tilhørighet. Som supporter er du den tolvte 
spiller, og gudene skal vite hvor sliten man kan være etter en kamp.  
 
SBF er en aktiv organisasjon og vi har mange dedikerte medlemmer. Vi er 
veldig stolte av å representere 49 små og store supporterklubber. 31. mai 
2015 hadde vi 108.884 medlemmer og det er ny rekord. Ønsker du å bli 
medlem av en supporterklubb? Du finner kontaktinformasjon i årets hånd-
bok eller besøk vår hjemmeside. 

 
Sesongen 2014/15 hadde flust av høydepunkter. Som nordmenn har vi et 
ekstra øye på norske spillere eller managere som har sitt yrke på øyriket. 
Det er bare å ta av hatten for Ronny Deila. I sin første sesong som Celtic-
manager ledet han klubben til et nytt seriemesterskap og vant ligacupen. 
Ekstra gøy var det når Stefan Johansen ble kåret til Player of the Year av 
Celtic-fansen. Chelsea og fargeklatten José Mourinho viste ingen nåde og 
London-klubben vant sin tredje PL-tittel. Championship kalles ikke uten 
grunn verdens tøffeste liga. Det må være som et eventyr for alle som føl-
ger AFC Bournemouth. The Cherries vil sesongen 2015/16 spille på høyes-
te nivå i ligasystemet. Manager Eddie Howe har skapt et vinnerlag som det 
skal bli gøy å følge fremover. Det var med vemod og takknemlighet vi tok 
farvel med klubbspilleren, landslagsspilleren og fotballpersonligheten 
Steven Gerrard. Hans legendestatus blant Liverpool-fansen er skyhøy, og 
ingen fra the Reds glemmer når han hevet Champions League pokalen i 
Istanbul. Det var en prestasjon og gledesrus alle LFC-supportere vil ha 
med seg livet ut. 
 
Supportercupen er en fantastisk sosial happening og i år fylte den popu-
lære turneringen 25 år. 40 lag og åtte juniorlag gjorde denne turneringen  
til en særs minnerik dag. Vår hovedgjest var ex Blackburn Rovers spiller 
Colin Hendry. Sammen med TV 2 laget var han et positivt innslag i arrang-
ementet. Gratulerer til Liverpool som tok storeslem og vant hoved- og 
juniorturneringen. 

 
TV2 er vår viktigste samarbeidspartner, og de har levert varene siden de 
tok over distribusjonen av TV kamper fra 2010/11 sesongen.  En ekstra 
hyllest til Eirik Aase og hans kvalitetshjemmeside 
www.championshipnorge.com  

 
Ønsker alle som er glad i britisk fotball lykke til med sesongen 2015/16.  

 
Keep Right On! 
Trond Fuhre 
Leder SBF 
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MEDLEMSTALL SBF 2015 
Alle medlemstall er oppdatert pr. 31. mai 2015 
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 Supporterkubb 2014/15 2013/14 Endring 
1. Manchester United 41562 42 006 -444 
2. Liverpool 40231 38 081 2 150 
3. Arsenal 7094 6 700 394 
4. Tottenham Hotspur 4351 4 265 86 
5. Leeds United 3782 4 011 -229 
6. Chelsea 2750 2 600 150 
7. Manchester City 2015 1 905 110 
8. West Ham United 833 619 214 
9. Stoke City 667 619 48 

10. Queens Park Rangers 654 610 44 
11. Everton 560 570 -10 
12. Aston Villa 500 458 42 
13. Ipswich Town 447 439 8 
14. Newcastle United 410 294 116 
15. Derby County 388 345 43 
16. Blackburn Rovers 239 300 -61 
17. Nottingham Forest 154 107 47 
18. Sunderland 150 150 0 
19. Bolton Wanderers 141 140 1 
20. Celtic 140 158 -18 
21. Leicester City 135 104 31 
22. Wolverhampton Wanderers 134 164 -30 
23. Fulham 130 130 0 
24. Scarborough Athletic 130 0 130 
25. Norwich City 116 127 -11 
26. Crystal Palace 110 114 -4 
27. Southampton 108 18 90 
28. Sheffield United 94 85 9 
29. Portsmouth 92 88 4 
30. Cardiff City 88 88 0 
31. Burnley 78 77 1 
32. Birmingham City 73 55 18 
33. Hibernian 61 0 61 
34. Woking 47 53 -6 
35. Wigan Athletic 46 55 -9 
36. Brentford 45 45 0 
37. Leyton Orient 42 37 5 
38. Rochdale 42 25 17 
39. Luton Town 40 40 0 
40. Swansea 38 12 26 
41. West Bromwich Albion 35 35 0 
42. Macclesfield Town 30 30 0 
43. Exeter City 27 30 -3 
44. Hull City 23 36 -13 
45. Cheltenham Town 16 32 -16 
46. Charlton Athletic 12 10 2 
47. AFC Wimbledon 10 20 -10 
48. Barnet 9 8 1 
49. Millwall 5 5 0 
50. Aldershot Town 0 4 -4 

  108884 105 904 2 980 
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I påsken 2015 arrangerte SBF sin andre 
«groundhoppertur» til England på to år. 
Denne gangen var det den koselige byen 
York som var utgangspunkt. York var et 
naturlig valg siden det er en relativ liten 
by i engelsk målestokk og et jernbane-
messig godt knutepunkt. Det er enkelt å 
ta seg til London, Birmingham, Liverpool, 
Manchester og Newcastle fra York og i 
tillegg har byen mye å tilby med blant 
annet vikingmuseum, jernbanebanemuse-
um og en av Englands flotteste katedraler. 
 
Totalt sett var et tjuetalls norske 
«groundhoppere» med på turen. Ikke alle 
var med i hele påsken, men de aller fleste 
møttes for en «bli kjent middag» på kina-
restaurant på Skjærtorsdag kveld. Hygge-
lig var det at flere fra turen for to år siden 

også ble med denne gangen. Omtrent 
halvparten bodde på Bishops Guest 
House som eies av Marco Gabbiadini og 
hans kone Deborah. Han huskes nok best 
som en målfarlig spiss i Sunderland og 
Derby County på begynnelsen av 1990-
tallet, men han spilte i ytterligere syv eng-
elske klubber før han avsluttet karrieren i 
Hartlepool United i 2004. Bishops Guest 
House ligger et snaut kvarters gange fra 
York sentrum og anbefales på det var-
meste. 
 
Reiseleder Trond Fuhre hadde lagt opp til 
to fellesarrangementer. Langfredag var 
hele gjengen samlet og så York – Chelten-
ham Town på ærverdelige Bootham Cre-
scent i League Two. Trond hadde ordnet 
med VIP billetter som inkluderte mat og 
drikke, program og besøk av kampens 
beste spiller. Et meget godt opplegg hvor 

Groundhoppertur påsken 2015 
Av Bent Uvaag Johansen 

Man of the Match Dave Winfield møtte norske groundhoppere på VIPen. Bootham Crescent, York City 
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vi ble tatt godt i mot og fikk behørig om-
tale i kampprogrammet. De aller ivrigste 
valgte å reise videre til Doncaster for 
kveldskamp mot Bradford City, mens res-
ten ble igjen i York for en hyggelig 
pubrunde.  
 
Dagen etter, på Påskeaften, var vi spredt 
for alle vinder. Reiseleder Trond og artik-
kelforfatteren tok den lange togturen til 
Swindon for å se toppoppgjøret i League 
One mot Milton Keynes Dons. Ellers så 
fikk følgende baner besøkt av turdeltaker-
ne denne lørdagen; Emirates Stadium, 
Goodison Park, Elland Road og Oakwell. 
På kvelden var alle samlet i York og mim-
ret om dagens kamper. Noen hadde sett 
en god kamp, mens andre var mindre 
fornøyd. Liverpool-supporter Anders 
Christensen var nok den som var minst 
fornøyd da Arsenal ble for sterke og vant 
4-1 i London… 
 
Et lite tips som kan være nyttig for 
«groundhoppere» og andre som vil reise 
med tog i England: Kjøp en periodebillett 
(«Travel Pass») på forhånd! Det kan gjøres 
i Norge på større stasjoner som eksem-
pelvis Oslo S. Her er det mye penger å 
tjene og man kan velge hvor mange da-
ger man vil reise (fire, seks eller åtte da-
ger). Dette trenger ikke å være dager etter 
hverandre, men billetten er gyldig i en 
måned. Tog er dyrt i England og hvis man 
reiser på lengre strekninger sparer man 
fort inn periodebilletten. 
 
Det andre fellesarrangementet gikk av 
stabelen 1. Påskedag, Takket være Sun-
derlands norske supporterklubb og Stein 
Håkon Nes fikk vi billetter til lokaloppgjø-
ret mot Newcastle United. Utvilsom er 
dette et av de heftigste lokaloppgjørene i 

engelsk fotball og stor opplevelse for de 
14 som tok turen til Sunderland. Hjemme-
laget vant fortjent 1-0 (mål av veteranen 
Jermaine Defoe) og tok sin femte strake 
seier mot rivalen på et fullsatt Stadium of 
Light. Stemningen var mildt sagt elektrisk, 
og for mange var dette turens absolutte 
høydepunkt! Timene før kampen ble 
tilbragt på koselige puben New Derby 
som ligger der hvor Sunderlands gamle 
bane Roker Park engang lå. 
 
Mandag 2. påskedag var avreisedag for 
flere deltagere, mens noen hadde valgt å 
bli noen ekstra dager i herlige England. 
Fire stykker av oss overvarte oppgjøret 
mellom Huddersfield Town og Ipswich 
Town hvor artikkelforfatteren opplevde 
sin største skuffelse på turen: Et kamppro-
gram i avisformat! Etter å ha reist rundt i 
England, Wales og Skottland i over 25 år 
har undertegnede aldri sett noe lignende. 
Kampprogrammet skal være i farger og 
glanset papir og aller helst i A5 format og 
ikke som en tabloidavis!  
 
Nok en gang var SBFs «groundhoppertur» 
en ubetinget suksess, og en stor takk til 
reiseleder Trond for et meget godt opp-
legg. «Groundhopping» eller banehop-
ping på norsk er virkelig en hobby å an-
befale; man treffer mange hyggelige men-
nesker og opplever nye steder. Sannsyn-
ligheten er stor for at SBF vil arrangere 
flere slike turer.  
 
SBF har sin egen hjemmeside hvor det er 
enkelt å registrere nye banebesøk – 
www.banehopper.com. I skrivende stund 
er over 200 personer som har vært på 25 
eller flere baner, men det er plass til langt 
flere!  
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Fakta Marco Gabbiadini 
Født: 20. januar 1968 i Nottingham     
Karriere (kamper/mål):     
1985-87: York City 60 kamper/14 mål 
1987-91: Sunderland 152/74 
1991-92: Crystal Palace 15/5 
1992-97: Derby County 188/50 
1996: Birmingham City (lån) 2/ 
1997:  Oxford United (lån) 5/1 
1997: Panionios 11/4 
1997-98: Stoke City 8/ 
1998:  York City (lån) 8/1 
1998-00: Darlington 82/47 
2000-03: Northampton Town 120/55 
2003-04: Hartlepool United 15/5 
Totalt:   665 kamper/226 mål 
To landskamper for England U-21 og B-landskamp for England  
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Det er ikke mange som har et så sterkt 
engasjement for sin engelske favorittklubb 
som 58 år gamle Are Guttelvik – opprinne-
lig fra Molde, men har jobbet som lærer i 
Lørenskog i 25 år. Mange har en drøm om 
å ta seg et år fri og reise til England for å 
følge favorittklubben sin gjennom en hel 
sesong. Are gjennomførte denne drømmen 
i sesongen 2013/14 da han fulgte sitt kjære 
Scarborough Athletic på nært hold!   
 
Scarborogh Athletic er en klubb som spiller 
på det åttende nivået i det engelske liga-
systemet (Evo-Stilk League). Han er æres-
medlem i klubben, alle kjenner ham og han 

går under kallenavnet Viking Seadog. Are 
har også vært primus motor for den norske 
supporterklubben siden 1996, og har også 
sittet i styret for Supporterunionen for Bri-
tisk Fotball (SBF). Supporterklubben har en 
lukket Facebook-side med imponerende 
130 medlemmer.  
 
Til tross for flere gode kandidater var ikke 
juryen bestående av Øyvind Alsaker fra TV2 
Sporten,  Anders Christensen (SBF) og Ray 
Tørnkvist (SBF) i tvil – Are Guttelvik er årets 
supporter for sesongen 2014/15 og en me-
get verdig vinner. Are ble nominert til pri-
sen av Rune Kjempenes. 
 
Hvordan oppstod ditt kjærlighetsforhold 
til Scarborough? 
Jeg har helt siden midten av 1960-tallet 
fulgt meget godt med på engelsk fotball. 
Interessen tok seg opp da Tippekampen 
kom på skjermen i 1969, og jeg slukte alt av 
informasjon som var mulig å oppdrive på 
den tiden gjennom de engelske bladene 
Match, Shoot og etterhvert Fotballrevyen 
og Tips i Norge. Jeg hadde ikke noen spesi-
ell favorittklubb, men min store helt var den 
engelske landslagsmålvakten Gordon Banks 
(mest kjent fra Leicester City og Stoke City i 
tillegg til klasseredningen fra Pelé i kvartfi-
nalen i VM 1970). Det hadde nok en sam-
menheng med at jeg var målvakt selv – i 
Molde-klubben Træff. 
 
Da Scarborough som første klubb sikret seg 
direkte opprykk fra Conference og inn i 
ligasystemet i 1987 ble jeg meget nysgjer-
rig og ville undersøke nærmere hva dette 
var for slags klubb. Jeg har alltid hatt san-
sen for «underdogs» i fotballen, og Scarbo-
roughs opprykk fascinerte meg. Min første 
turen til Scarborough var i 1989, og det var 
nærmest kjærlighet ved første blikk. Ikke 
bare for fotballklubben, men menneskene 

Årets Supporter 2014/15  
– Are Guttelvik 
Av Bent Uvaag Johansen 
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og byen tiltrakk meg noe voldsomt. Siden 
har det blitt turer hvert eneste år, og i den 
nettopp avsluttede sesongen hadde jeg 15 
turer over Nordsjøen for å se min favoritt-
klubb. 
 
Du har ved flere anledninger arrangert 
turer til Scarborough for dine elever. 
Fortell! 
Det har blitt en tradisjon at jeg har tatt med 
meg avgangsklassen på ungdomsskolen på 
en tur til Scarborough i høstferien. I begyn-
nelsen brukte jeg forskjellige reiseoperatø-
rer, men de siste gangene har jeg arrangert 
alt selv. Det har vært meget populært, og vi 
har besøkt mange kulturtilbud i tillegg til 
en fotballkamp selvfølgelig. I 1994 hadde 
jeg med meg min tidligere elev John Carew, 
og han og de andre elevene fikk trene et 
par dager med Scarboroughs juniorlag.  
 
Hvor gode kontakter har du med favo-
rittklubben din? 
Jeg er på e-post med styreformann og ma-
nager hver dag! Scarborough Athletics spil-
lende manager er Bryan Hughes (mest 
kjent fra Birmingham City i perioden 1997 
til 2004). Da diskuterer vi alt fra kontrakter, 
spillerlønninger til eventuelle nye spillere. 
Jeg er opptatt av at klubben må å skrive 
kontrakt med noen av sine unge lovende 
spillere. Det er ikke så vanlig på dette nivå-
et nemlig. Klubben har mistet flere unge 
lovende spillere de siste årene, og uten 
kontrakt har ikke Scarborough Athletic sit-
tet igjen med et rødt øre. Dette irriterer 
meg! 
 
Kan du fortelle litt om oppholdet ditt i 
Scarborough i 2013/14 sesongen? 
Jeg hadde planlagt det i noen år og i febru-
ar 2013 fikk jeg innvilget et års permisjon. I 
juli reiste jeg over for å få med meg «pre-
season»-kampene og i begynnelsen bodde 

jeg på mitt vanlige hotell, Victoria Seaview. 
Etter hvert flyttet jeg inn i en leilighet og 
dette fungerte veldig greit. Jeg fikk meg 
totalt 106 kamper i den sesongen – selv-
sagt alle til Scarborough Athletic, men  jeg 
benyttet også muligheten til å reise rundt i 
England for å se andre klubber. Jeg fikk 
meg med over 60 nye baner – de fleste av 
dem i lavere divisjoner. På alle borteturene 
var jeg alltid med en av supporterbussene, 
og det var ikke uvanlig at 150 bortesuppor-
tere fulgte Scarborogh Athletic. Jeg ble 
nominert til «Årets supporter» i Evo-Stilk 
League i sesongen 2013/14, og ble inter-
vjuet av BBC Radio. Da jeg bare ble «runner 
up», ble jeg utnevnt til æresmedlem i Scar-
borough Athletic.  
 
Hvordan vil du beskrive nivået til Scar-
borough Athletic? Eksempelvis sammen-
lignet med norsk fotball? 
Min personlig mening er at Scarborough 
Athletic holder et greit 2. divisjonsnivå i 
Norge. Det er mye fysisk fotball i lavere 
divisjoner i England, og sannsynligvis også 
et større tempo. Når det gjelder økonomis-
ke ressurser så er det stor forskjell mellom 
klubbene. Eksempelvis så har de tidligere 
Manchester United-stjernene Ryan Giggs, 
Nicky Butt, Paul Scholes og brødrene Nevil-
le investert store summer i Salford City som 
vant Scarborough Athletics divisjon og ryk-
ket opp på nivå syv  etter 2014/15-
sesongen. Det er også stor forskjell på ba-
ner på dette nivået med mange flotte stadi-
onanlegg. Men, jeg husker også en gang at 
dommeren måtte stoppe kampen etter ti 
minutter for å tettet igjen noen kaninhull! 
Det var på banen til Hall Road Rangers. 
Scarborough Athletic har i skrivende stund 
ingen egen hjemmebane og leier hos na-
boklubben Bridlington. Det jobbes med å få 
et nytt stadion på plass i Scarborough og 
forhåpentlig står den ferdig til sesongstart 

10 
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2016/17. 
 
Du har etter hvert blitt ganske kjent i 
Yorkshire. Er det noen steder du vil an-
befale turister å besøke? Hva med puber 
i Scarborogh? 
Jeg kommer ikke utenom om York, som er 
en fantastisk by med mye kultur og historie. 
Et «must» for de som ikke har vært der! 
Den lille kystbyen Whitby er også verdt et 
besøk. I området ligger også det berømte 
slagstedet Stamford Bridge hvor den nors-
ke kongen  Harald Hardråde falt i 1066 da 
han forsøkte å beleire England. Ellers så har 
jo Scarborough mye å by på, ikke minst om 
sommeren hvor byens innbyggertall nesten 
firedobles. Det er mange festivaler og ar-
rangementer. Jeg traff blant  annet Jo 
Nesbø på en boksignering for noen år si-
den. Blant mange meget gode puber, vil 
jeg trekke frem Tap & Spile. En gammel 
skyss-stasjon med over 100 forskjellige 
ølsorter. Hole In The Wall og Scarborough 
Arms er to andre jeg kan anbefale på det 
sterkeste.  
 
Hva er dine største øyeblikk med favo-
rittklubben din?  
Det knepne tapet for Chelsea i FA Cupen i 
januar 2004 henger selvsagt høyt. Som 
mange kanskje husker vant Chelsea 1-0 på 
en sein scoring av John Terry. Dessverre fikk 
jeg ikke sett kampen «live», men var på 
Bohemen i Oslo med et stort Scarborough-
flagg. Mange er ikke klar over at nettopp 
de to klubbene møttes i ligacupen i sep-
tember 1989. Den gangen slo Scarborough 
faktisk ut storfavoritten med 1-1 på Stam-
ford Bridge i London og 3-2 på daværende 
McCann Stadium i Scarborough.  
 
Har Scarborough hatt noen kjente mana-
gere/spillere? 
Neil Warnock var manager da Scarborough 

rykket opp fra Conference i 1986/87 se-
songen. Han har jo hatt en god karriere 
siden og har vært i flere Premier League-
klubber. Nåværende manager i Cardiff City, 
Russel Slade, har vært i klubben og leverte 
gode resultater. Av spillere så var Jonathan 
Greening (mest kjent fra Manchester Uni-
ted, Middlesbrough og West Bromwich 
Albion) og Richard Cresswell (blant annet 
Preston North End, Leeds United og Sheffi-
eld United) i klubbens akademi. Begge er 
født og oppvokst i Scarborough. Brødrene 
Chris og Craig Short startet sine karrierer i 
Scarborough og i tillegg har både Tommy 
Mooney (mest kjent fra Watford) og Geoff 
Horsfield spilt her.  
 
Det ryktes om at du også har spyttet inn 
noen penger i klubben? 
Jeg var med da 400 supporterne dannet 
Scarborough Supporters Trust som å kjøpe 
konkursboet til Scarborough i 2007. Dette 
resulterte i at en ny klubb – Scarborough 
Athletic – ble dannet like etterpå, men måt-
te starte på nytt på nivå 10 i det engelske 
ligasystemet. Hvis ikke vi supportere hadde 
reagert så raskt, er det ikke sikkert at det 
hadde blitt dannet en ny klubb. Forrige 
sesong gav jeg klubben en gave på 
25.000,- pund. Dette er kontraktfestet og 
gikk utelukkende til å styrke spillerstallen. 
Kommende sesong gir jeg 10.000,-, og hå-
per med dette at lokale patrioter og forret-
ninger også våkner til dyst. 
 
Hva er den største forskjellen på Scarbo-
rough Athletic og klubbene i Premier 
League? 
Utvilsomt penger! Men også nærheten. I 
Scarborough Athletic er alle som en stor 
familie Det er mulighet for hvem som helst 
å få en prat med spillere og managere etter 
en kamp for eksempel. Dørene er alltid 
åpne og alle er hjertelig velkommen! 

11 
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Alle spørsmålene er fra sesongen 2014/15 
 

Hva heter Sunderland-spilleren på bildet? 
 a. Adam Johnson  
 b. Conor Wickham 
 c. Lee Cattermole 
 d. Jack Rodwell 

Hvilken målvakt holdt buret rent i flest kamper i Premier League? 
Hvilken klubb scoret færrest mål i Premier League? 
Hvem var kaptein for Everton? 
Hvilket firma var draktsponsor til Leicester City? 
Hvilken klubb ble nr. 7 i Premier League? 
Hva het Aston Villas manager ved starten av sesongen? 
Hvor mange London-klubber spilte i Premier League? 
Hvilken klubb scoret flest mål i Championship?  
Hva heter hjemmebanen til Birmingham City? 
Hva heter manageren til Ipswich Town? 
Hvilken klubb vant League One? 
Hvem vant «play-off» i League One (og spiller i Championship neste sesong)? 
Hvilken klubb endte på sisteplass i League Two? 
Hvilken spiller ble toppscorer for Celtic? 

1. 
 
 
 
 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

SBFS SOMMERNØTTER 
1) c (Lee Cattermole), 2) Joe Hart (14 kamper), 3) Burnley (28 mål),  4) Phil Jagielka, 5) King 
Power, 6) Southampton, 7) Paul Lambert, 8) Seks (Arsenal, Chelsea, Crystal Palace, Queens 
Park Rangers, Tottenham Hotspur og West Ham United), 9)Bournemouth (98), 10) St 
Andrews, 11) Mick McCarthy, 12) Bristol City, 13) Preston North End, 14) Tranmere 
Rovers, 15) Leigh Griffiths 

SVAR: 

1 4 
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Banehoppere etter sesongslutt 2014/15 
Groundhopping blir stadig mer populært i Norge. Etter sesongslutt 2014/15 hadde SBF 459 
registrerte groundhoppere på www.banehopper.com. Av disse hadde 208 besøkt minst 25 
baner. Listen under inneholder de som var registrert med minst 50 baner pr 31. mai 2015.  

Navn Favorittklubb Bosted Antall baner 
Over 100 baner    
Ray Tørnkvist Leeds United Oslo 160 baner 
Geir Ove Neset Manchester City Vilnius 160 baner 
Odd Hanstvedt Arsenal Kalandseidet 149 baner 
Knut Aasland Manchester City Evje 138 baner 
Karl Yngvar Øvensen Hibernian Lier 132 baner 
Vegard Holberg Leeds United Buvika 120 baner 
Einar Kvande Liverpool Surnadal 117 baner 
Vidar Eilertsen Leeds United Langhus 116 baner 
Frode Trolsrud Berg Tottenham Hotspur Tranby 112 baner 
Bjarte Wilhelm Hjartøy Middlesbrough Fyllingsdalen 110 baner 
Kjell Morten Hjartøy Arsenal Bergen 110 baner 
Sven Arthur Ljosland Manchester City Kristiansand 103 baner 
Trond Fuhre Birmingham City Oslo 102 baner 
Trond Brenna Manchester United Oslo 101 baner 
    
75 - 99 baner    
Jan Sigurd Eike Liverpool Ganddal 98 baner 
Rolf Brown Manchester City Oslo 98 baner 
Tore Berntsen Queens Park Rangers Haugesund 96 baner 
Stian Offerdal Rangers Sunndalsøra 96 baner 
Ola Toftaker Stoke City Lørenskog 95 baner 
Inge Haug Ipswich Town Kongsvinger 94 baner 
Henrik M Høyer Middlesbrough Kongsberg 93 baner 
Kjell Skjerven Leeds United Leeds/ Vik i Sogn 92 baner 
Inge Haagensen Derby County Leknes 90 baner 
Per-Gunnar Nilsson Manchester United Kristianstad 88 baner 
Tony Halsall Bury Evje 88 baner 
Finn Morten Steen Derby County Porsgrunn 83 baner 
Stefan Holmström Aston Villa Umeå 83 baner 
Tore Gjerdingen Derby County Aberdeen 83 baner 
Vidar Svendsen Tottenham Hotspur Kristiansand 83 baner 
Arild Svardal Liverpool Fyllingsdalen 82 baner 
Øyvind Werrum Derby County Tønsberg 82 baner 
Petter Johan Pettersen Liverpool Bergen 81 baner 
Joakim Bergqvist Queens Park Rangers Umeå 80 baner 
Trond Andersson Leeds United Laksevåg 78 baner 
Tom Morken Ipswich Town Bergen 77 baner 
Atle Husom West Ham United Lillehammer 76 baner 
Jan Henry Halvorsen Ipswich Town Porsgrunn 76 baner 

14 
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50 - 74 baner    
Kjell Skram Manchester United Sarpsborg 74 baner 
Rune Vibeto Leeds United Ulefoss 74 baner 
Tom Ovnerud Manchester United Stavanger 74 baner 
Jakob Kårhus Blackburn Rovers Nedre Vats 73 baner 
Bent Uvaag Johansen Celtic Oslo 72 baner 
Gaute Lyster Manchester City Stavanger 72 baner 
Anders Johansen Reading Drøbak 71 baner 
Bjørnar Nyland Manchester United og Oldham Athletic Rykkinn 71 baner 
Rune Dahl Manchester United Oslo 71 baner 
Frank Roger Orefellen Manchester United Moss 70 baner 
Knut Toresen Leeds United Terråk 67 baner 
Geir Ingvald Jacobsen Ipswich Town Hamar 65 baner 
Nils Johan Dahl Derby County Gjettum 65 baner 
Ståle Johannesen Manchester United Oslo 65 baner 
Tor Jørgen Svanberg West Ham United Oslo 65 baner 
Håvard Krey Hansen Preston North End Silsand 63 baner 
Vinjar Vikanes Manchester United Ulsteinvik 63 baner 
Oscar Christoffersen Liverpool Oslo 62 baner 
Olav Ramstad Rochdale Oslo 61 baner 
Camilla Hanstvedt Liverpool Kalandseidet 60 baner 
Stine Marie Barsjø Manchester United Moss 60 baner 
Alf Helge Repstad Sunderland Søgne 59 baner 
Hans Brodshaug Liverpool Feiring 59 baner 
Jarle S. Bakke Leeds United Skien 59 baner 
Andreas Hellmann Leeds United Oslo 58 baner 
Peter Bergfall Arsenal Leinstrand 58 baner 
Arne Karlsen Derby County Rykkinn 57 baner 
Bjørn Tore Tvedt Blackpool Bergen 57 baner 
Kenneth Glesnes Manchester United Oslo 57 baner 
Fredrik Eriksen Tottenham Hotspur Oslo 56 baner 
Kjell Christiansen Stoke City Vøyenenga 56 baner 
Odd Arve Gulliksen Liverpool Skotselv 55 baner 
Pål Eilertsen Leeds United Langhus 55 baner 
Stein Håkon Nes Sunderland Bergen 55 baner 
Bjørn Arne Smestad West Ham United Oslo 54 baner 
Lasse Hjelle Leeds United Bergen 54 baner 
Norman Gjerdingen Liverpool Aberdeen 53 baner 
Kjell Åvendal Liverpool Egersund 52 baner 
Leif Konrad Borsheim Tottenham Hotspur Oslo 52 baner 
Ole Kristian Holter Arsenal Lørenskog 52 baner 
Odd Arne Thingnes Stoke City Oslo 51 baner 
Frank Østerås Manchester United Oslo 50 baner 
Svein Nilsen Stoke City Skui 50 baner 

15 
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Cheltenham Town  
post@cheltenham.no  
www.cheltenham.no 
 
Crystal Palace  
post@crystalpalace.no  
www.crystalpalace.no 
 
Derby County  
sveno@dcscnb.no  
www.derbycounty.no 
 
Everton  
eivind@evertonfc.no  
www.evertonfc.no 
 
Exeter City  
kristoffer@cruisespesialisten.com  
www.exeter.no 
 
Fulham  
eirik@ffcnorway.no  
www.ffcnorway.no 
 
Hibernian 
k-yngo@online.no 
 
Hull City 
jonas@hullscandinavia.com 
www.hullscandinavia.com 
 
Ipswich Town  
post@ipswich.no  
www.ipswich.no 
 
Leeds United  
rune@leedsunited.no  
www.leedsunited.no 
 
Leicester City  
per.arne@notoddenfk.no  
www.filbertway.com 
 
 
 

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 
 
Charlton Athltic 
cascnorway@hotmail.com 
 
Chelsea 
vidar@chelsea.no  
www.chelsea.no 

SUPPORTERKLUBBER FOR BRITISKE LAG  
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  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  
audun@newutd.no  
www.newutd.no 
 
Norwich City  
momork@online.no  
www.scancanaries.com 
 
Nottingham Forest  
fwaldem@start.no 
 
Portsmouth  
joakim.ellingsen@gmail.com  
www.pompey.no 
 
Queens Park Rangers  
qprkaare@hotmail.com  
www.qpr.no 
 
Rochdale  
norwayspotland@gmail.com  
 
 

Scarborough Athletic 
scarbare@gmail.com 
 
Sheffield United 
tommas_blade@hotmail.com 
www.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.no  
www.wigan.no 
 
AFC Wimbledon 
endre.kleiven@gmail.com 
 
Woking  
roland.sannes@gmail.com  
www.rolandsannes.wordpress.com 
 
Wolverhampton Wanderers  
formannen@vikingwolves.com  
www.vikingwolves.com 

17 
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Vi har blitt bortskjemte med fint vær under 
våre arrangementer de siste årene, så vi 
både håpet og regnet med å ha værgudene 
på vår side i år igjen. Det så lovende ut da vi 
hadde vår baneinspeksjon fredag ettermid-
dag, og selv om værprognosene så relativt 
dystre ut, hadde vi nok aldri sett for oss at 
det skulle bli så ille som det faktisk ble i 
morgentimene på lørdag. Regnskyllet som 
kom har vi nok aldri sett maken til i suppor-
tercupens historie, og vi var litt nervøse for 
hvordan dette skulle påvirke turneringen. 
Men vi hadde selvfølgelig ingen ting å fryk-
te. Vi snakker her om dedikerte folk i alle 
ledd, både i form av SBFs styremedlemmer, 
Skeids egne erfarne bidragsytere, gutta i 
bua, TV2, røde kors og spillere og andre 
representanter fra supporterklubbene. Da 
fikk vær være vær, og fokus ble rettet mot å 
få til en så bra turnering som overhode mu-
lig. Og det er med stor lettelse vi kan kons-
tatere at det klarte vi til gangs. 
 
Som i fjor, var det 40 lag påmeldt fordelt på 
29 supporterklubber. Mens TV2 ved tidlige-
re anledninger har stilt lag i showkamper og 
sponsorturneringer, fikk de i år innpass i 

Etter fem fantastiske år på Hundsund 
kunstgress på Snarøya, bestemte vi oss 
for å gjøre noen endringer i forbindelse 
med turneringens 25-årsjubileum. Vi i 
SBF er stadig på jakt etter forbedringer 
av et allerede vellykket produkt, og det 
var med stor spenning og ikke minst 
glede at årets utgave av supportercupen 
kunne finne sted på Skeids hjemmearena 
Nordre Åsen i hjertet av Oslo, lørdag 6. 
juni 2015. Dette er et sted hvor fotball-
historien nærmest sitter i veggene. 

Tekst: Anders Christensen 
Foto: Trond Fuhre 
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selve hovedturneringen. Og det var litt av et 
mannskap TV2-gjengen stilte med. Årets 
hedersgjest var selveste Colin Hendry, for-
svarsklippen som vant Premier League-
trofeet som Blackburn-spiller i 1995, og han 
skulle danne et uhyre spennende stopper-
par sammen med tidligere landslagskaptein 
og nåværende TV2-kommentator Claus 
Lundekvam på TV2s lag – for anledningen 
omdøpt til Keith FC, Hendrys første klubb i 
Skottland. De to foregående års mester, 
Tottenham, stilte i år med tre lag, mens 
både Liverpool, Arsenal, Manchester United, 
Chelsea, Blackburn og Ipswich stilte med to 
lag hver. Som i fjor ble det også i år arrang-
ert egen juniorturnering, og det skulle bli 
spennende å se om noen ville klare å vippe 
fjorårsmester West Ham av pinnen. 
 
For å ta juniortureringen først: West Ham 
stilte i år som i fjor med to lag, mens de 
andre klubbene som var representerte var 
Liverpool, Arsenal, Tottenham, Ipswich, Exe-
ter og vertsklubben Skeid. Turneringen var 
for spillere i alderen 10-13 år, og vi i SBF ser 
på dette som et svært viktig tiltak for å få i 
gang rekruteringen til supportercupen i 
årene som kommer. Det er også fascineren-
de å se hvilken spilleglede våre yngste del-
tagere viser, og fotballferdighetene er det 
heller ingenting å utsette på. I gruppe A var 
det Ipswich som spilte på seg et tidlig favo-
rittstempel da de regelrett knuste både 
Arsenal, Ipswich og West Ham 1 i grup-
pespillet og vant sin pulje suverent. Nesten 
like suverene var West Ham 2 i den andre 
pulja, som de vant etter tre strake seirer. 
Arsenal slo følge med Ipswich til semifinalen 
fra gruppe A, mens Liverpool tok den andre 
semifinaleplassen i gruppe B. Begge semifi-
nalene ble både jevnspilte og dramatiske, 
og straffespark måtte til for å kåre vinnerne 
av begge kampene. I den første semifinalen 
mellom Ipswich og Liverpool endte det 2-2 
etter full tid, og de røde fra Merseyside rod-

de i land finaleplassen etter 3-2 på straffer 
over the  
 
Tractor Boys. I den andre semifinalen ble 
det minst like spennende, og etter 3-3 mel-
lom West Ham 2 og Arsenal, var det til slutt 
the Hammers som trakk det lengste strået 
etter 5-4 i en nervepirrende straffespark-
konkurranse. Dermed var det duket for Li-
verpool mot West Ham 2 i finalen – to lag 
som også møtte hverandre innledningsvis i 
gruppespillet. Da var det London-laget som 
vant 3-2, og mange forventet nok en jevn 
finale. Så skjedde ikke, for Liverpools lag 
hadde tydeligvis lært leksa etter 3-2-tapet, 
og anført av banens gigant Eirik Ryssdalsnes 
feide de over sin motstander med en over-
bevisende 5-1-seier. Det var dermed noen 
stolte Liverpool-spillere som kunne motta 
vinnermedaljene fra turneringens heders-
gjest Colin Hendry. Neste år håper vi på 
enda flere lag i juniorturneringen, for det er 
ingen tvil om at dette er noe som har kom-
met for å bli. 
 
Hovedturneringen startet kl. 08:30, og med 
finalen kl. 17:30 var det klart for en lang dag 
under vanskelige forhold for årets deltage-
re. Hvem ville takle forholdene best, og ville 
regnet gi seg etter hvert? For å svare på det 
siste spørsmålet først: Ja, regnet ga seg 
etter noen særdeles tøffe morgentimer med 
kraftige regnskyll og mye overvann på ba-
nene, og utover på ettermiddagen ble det 
faktisk ganske så trivelig på Nordre Åsen. Så 

Liverpool jubler over seier i Juniorturneringen 
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til spørsmålet som kanskje flere lurte på: 
Ville Tottenham greie å hente hjem bøtta 
for tredje året på rad, eller ville det dukke 
opp noen overraskelser? For første gang 
gikk det an å sette penger på hvem som 
skulle vinne årets supportercup. Nordic Bet 
hadde ikke uventet satt lavest odds på en 
ny Spurs-triumf. Ellers var det ventet at 
klubber som Arsenal, Manchester United og 
Blackburn ville gjøre det bra – klubber som 
har for vane å nå langt i denne turneringen. 
Liverpool med sin enorme medlemsmasse 
hadde nok også intensjoner om å gjøre det 
bedre enn hva man har hatt for vane. Kan-
skje ville det også dukke opp noen overras-
kelser à la det Bolton viste ved å spille seg 
helt fram til semifinalen i fjor. Og hva med 
Keith FC med stjerner som Colin Hendry, 
Claus Lundekvam, Freddy dos Santos, Jan- 
Henrik Børslid og Morten Ramm på laget? 
 
Innledningsvis var det mange av de gamle 
traverne som viste styrke, og både Man-
chester United 2, Arsenal 1 Tottenham 1 og 
Ipswich 1 gikk videre som puljevinnere med 
full pott fra puljespillet. Både Spurs og Arse-
nal virket meget sterke og med henholdsvis 

+18 og +15 i målforskjell etter tre kamper 
seilte disse opp som to av de største favorit-
tene. Keith FC var også et interessant inn-
slag på Nordre Åsen, og 49 år gamle Colin 
Hendry imponerte i tospann med Claus 
Lundekvam i forsvaret. Fysikken og konkur-
ranseinstinktet hos skotten var det ingen-
ting å utsette på, for han la absolutt ingen-
ting imellom i duellene – hardtspillende 
men fair. De kom seg da også videre fra 
pulja som toer bak forårssemifinalist Bolton 
Wanderers. Ellers gikk også Blackburn 1, 
Swansea, Derby og QPR videre som grup-
pevinnere, mens de andre toerne som avan-
serte var West Bromwich, Ipswich 2, Leeds, 
Manchester City og Newcastle. 
 
I Åttendedelsfinalen var det duket for et 
særdeles interessant oppgjør mellom Keith 
FC og Colin Hendrys gamleklubb Blackburn. 
Dette var nok en drøm som gikk i oppfyllel-
se for mange Blackburn-supportere, og det 
er mulig at det var akkurat dette som skulle 
til for å gi dem akkurat den tenningen de 
trengte for å vinne kampen. Det gjorde de 
da også til gangs, og det stoppet ikke før 
det sto 4-0 til Rovers, og en oppgitt Colin 

Ipswich Town stilte med mange spillere og supportere  
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Hendry måtte etter hvert innse at overmak-
ten ble for sterk. I tillegg gikk Tottenham, 
QPR, Arsenal, West Bromwich, Derby, Ips-
wich og Liverpool videre til kvartfinalen. 
Blackburn, som virkelig imponerte mot 
Keith, var imidlertid sjanseløse mot Spurs i 
kvarten, og gutta fra Nord-London vant til 
slutt hele 4-0. Arsenal og Liverpool gikk 
også greit videre, mens årets store overras-
kelse, Derby County, rodde i land en sterk 
3-2-seier over West Bromwich. Fire lag 
igjen, og to av de aller største forhåndsfavo-
rittene, Arsenal og Tottenham, skulle møte 
hverandre til et realt Nord-London-derby i 
den ene semifinalen. Det ble en jevnspilt 
batalje, hvor the Gunners til slutt avgjorde 
med 5-4 på straffer etter 1-1 i selve kam-
pen. I den andre semifinalen vant Liverpool 
en spennende kamp med 1-0 over Derby. 
Dermed var det klart for finale mellom de to 
gigantene Arsenal og Liverpool. The Gun-
ners, med sine meritter fra de siste års tur-
neringer, måtte nok påta seg et visst favo-
rittstempel, men Liverpool, anført av mana-
ger Jon Lysgård og med kun ett baklengs-
mål før finalen, var klare for å gi favorittene 
skikkelig kamp om trofeet. Mens Arsenal 
kanskje var det laget som hadde imponert 
mest før finalen, var Liverpool et lag som 
hadde spilt seg opp utover i turneringen, og 
spesielt imponerende var den defensive 
styrken laget hadde vist før finalen. Det var 
Arsenal som hadde ballen mest innled-
ningsvis, men uten at de klarte å spille seg 
gjennom Liverpools solide forsvarsmur.  
 

Utover i kampen ble de mer og mer frust-
rerte, og det var heller ikke ufortjent at Li-
verpool kontret inn 1-0 ved Einar Johannes 
Klemp – omtrent som da Michael Owen 
avgjorde i FA-cupfinalen i 2001. Mot slutten 
av kampen pøste Arsenal på med det de 
hadde for å få til en utligning, men i stedet 
var det man of the match og Liverpools 
kaptein Stig Markus Hovdal som satte spi-
keren i kista med et utsøkt frisparkmål og 
dermed 2-0 til de for anledningen gule fra 
Merseyside. Dermed kunne Liverpool inn-
kassere sin første seier i supportercupen 
noensinne i sin først finale siden 1993. 

 
Som vanlig ble det arrangert fest for alle 
deltagerne sentralt i Oslo på kvelden, og 
denne gang ble arrangementet avholdt i 
samarbeid med TV2 på the Scotsman på 
Karl Johan. De fleste deltagerklubbene var 
representerte, og stemningen var som seg 
hør og bør svært god. TV2 var representert 
med hele sin stab, og Colin Hendry stilte 
velvillig opp og fortalte historier fra sin 
egen spillerkarriere. En tvers igjennom li-
kandes fyr. Ellers var det servering av både 
god mat og drikke, og det ble visning av 
Champions League-finalen mellom Barcelo-
na og Juventus. Ikke så viktig kanskje, men 
Barcelona vant til slutt fortjent 3-1. I dag var 
det nemlig uten tvil britisk fotball og sam-
holdet mellom supportere fra ulike klubber 
som stod i fokus.  

We are the Brummies, Roy og Ivar Frydenberg 

Supportercupleder Trond Fuhre sammen  
med hovedgjest Colin Hendry 
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250 
225 
219 
211 
203 
180 
178 
176 
176 
175 
156 
122 
120 
117 
115 
109 
107 
105 
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90 
77 
76 
73 
62 
62 
59 
59 
59 
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46 
45 
45 
43 
42 
35 
35 
28 
25 
24 
23 
21 
20 
9 
8 
7 
7 
7 
6 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
0 
0 
0 

4256 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 

Arsenal  
Exeter City  
Leeds United  
Liverpool  
Celtic  
Manchester City  
Wolverhampton Wanderers  
Nottingham Forest  
Tottenham Hotspur  
Queens Park Rangers  
Manchester United  
Blackburn Rovers  
Milton Keynes Dons (tidl. Wimbledon) 
Derby County  
Birmingham City  
Burnley  
Stoke City  
Everton  
West Ham United  
Scarborough  
Newcastle United  
Macclesfield Town  
Chelsea  
Luton Town  
West Bromwich Albion  
Bolton Wanderers  
Crystal Palace  
Ipswich Town  
Southampton  
Barnet  
Norwich City  
AFC Wimbledon  
Aston Villa  
Leicester City  
Cheltenham Town  
Woking  
Portsmouth  
Accrington Stanley  
Torquay United  
Fulham  
Hull City  
Middlesbrough  
Sheffield Wednesday  
Rushden & Diamonds  
Swansea City  
Tranmere Rovers  
Stockport County  
AFC Bournemouth  
Dagenham & Redbridge  
Charlton Athletic  
Sunderland  
Millwall  
Brentford  
Wigan Athletic  
Scunthorpe United  
Rochdale  
Coventry City  
Leyton Orient  
Cardiff City  
Aldershot Town 

120 
106 
119 
114 
104 
105 
106 
97 
97 
103 
102 
63 
65 
83 
75 
81 
76 
70 
83 
53 
60 
60 
59 
44 
47 
44 
72 
71 
45 
41 
55 
25 
46 
29 
38 
25 
26 
10 
24 
25 
22 
21 
22 
15 
4 
6 
12 
16 
7 
6 
15 
5 
9 
12 
10 
3 
6 
2 
3 
3 

2867  

74 
69 
67 
64 
58 
53 
52 
51 
54 
51 
46 
38 
34 
35 
33 
32 
29 
33 
25 
24 
23 
23 
21 
17 
18 
17 
15 
18 
16 
15 
13 
13 
10 
13 
11 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
6 
5 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 

1242 

28 
18 
18 
19 
29 
21 
22 
23 
14 
22 
18 
8 
18 
12 
16 
13 
20 
6 
16 
18 
8 
7 
10 
11 
8 
8 
14 
5 
7 
6 
7 
6 
15 
4 
9 
2 
5 
1 
1 
3 
5 
3 
5 
3 
2 
1 
1 
4 
0 
1 
4 
0 
0 
3 
0 
1 
1 
0 
0 
0 

530  

18 
19 
34 
31 
17 
31 
32 
23 
29 
30 
38 
17 
13 
36 
26 
36 
27 
31 
42 
11 
29 
30 
28 
16 
21 
19 
43 
48 
22 
20 
35 
6 
21 
12 
18 
12 
11 
0 
15 
15 
11 
12 
12 
10 
0 
3 
9 
11 
5 
4 
11 
4 
8 
9 
9 
2 
5 
2 
3 
3 

1095  

283-122 
234-78 
265-143 
248-126 
232-89 
201-127 
232-125 
208-121 
205-143 
232-136 
222-140 
150-65 
109-56 
138-145 
125-119 
147-140 
106-100 
105- 95 
117-188 
120-69 
106-117 
95-121 
89-89 
70-70 
72-99 
64-70 
78-177 
81-201 
73-76 
89-86 
59-209 
37-20 
55-109 
64-70 
39-48 
42-42 
38-44 
39-11 
40-69 
31-64 
35-53 
44-52 
26-42 
14-35  
3-1 

10-14 
11-28 
17-44 
9-11 
5-12 
12-45 
4-20 
1-17 
3-31 
6-49 
1-8 
0-21 
0-4 
0-11 
0-18 

5141-4635  

Sp V U T Mål P 

545 148 102 295 640-1146 546 

3412 1390 632 1390 5781-5781 4802 

Øvrige lag* 

*Arsenal 2, Barnet/Cambridge United (mix), Blackburn Rovers 2, Celtic 2, Chelsea 2 og 3 Everton 2, Exeter City 2, Ipswich 
Town 2, Keith FC (TV2), Leeds 2, Liverpool 2, Lokalt lag Mjøndalen Lokalt lag Strømsgodset, Macclesfield Town 2, Manches-
ter City 2, Manchester United 2 og 3 Nottingham Forest 2 og 3, Queens Park Rangers 2, Tottenham Hotspur 2, 3 og 4 Woking 
2  
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Det ble meget «close race» da juryen skulle 
velge årets medlemsblad for sesongen 
2014/15. Selv om det er en trend at flere og 
flere supporterklubber kun satser på inter-
nett, blir det fortsatt gitt ut mange med-
lemsblader av høy kvalitet. Juryen har som 
vanlig lagt vekt på innhold, antall utgivelser, 
sideantall, bruk av bilder og layout. For se-
songen 2014/15 har SBF valgt å ikke dele ut 
honnørprisen, fordi det først og fremst er 
de mindre supporterklubbene som har valgt 
å gå over til kun drift på internett. 
 
Juryen har kommet frem til at NorRam fra 
Derby Countys supporterklubb er årets 
medlemsblad. Som nevnt var det jevnt i 

toppen, og Tottenham Supporteren var det 
medlemsbladet som kom nærmest. NorRam 
er et meget helhetlig produkt som kommer 
ut i fire utgaver pr sesong. Formatet er A4 
og sidetallet er over 80 i hver utgave. Sup-
porterklubben til Derby County har i mange 
år brukt mye ressurser på sitt medlemsblad 
og det har gitt resultater. NorRam har i flere 
sesonger vært vurdert helt i toppen, men i 
2014/15 har redaktør Ketil Jakobsen løftet 
bladet ytterligere et par hakk.  
 
Det er svært mye godt lesestoff i NorRam. 
De fleste av artiklene er signert av Inge  
Haagensen, og det gir bladet et supporter-
vennlig og personlig preg.  
 
Innholdet i medlemsbladet er meget variert 
– og det er flott kombinasjon av nyheter og 
artikler fra «gamle dager». Haagensen er 
flink til å finne stoff som ikke er så kjent 
blant medlemmene fra før og han bruker 
bevisst mye interessant statistikk til å under-
bygge resonnementer i sine artikler. De ca. 
350 medlemmene i Derby Countys Suppor-
terklubb har virkelig grunn til å være stolt av 
medlemsbladet sitt! Bruken av bilder og 
farger i NorRam er meget bra, layouten er 
innbydende og alt i alt er dette det mest 
gjennomførte medlemsbladet i 2014/15. 
Det er tredje gang at NorRam stikker av 
med prisen som årets medlemsblad – forri-
ge gang var for sesongen 2007/08.  
 
I tillegg til Tottenham Supporteren vil juryen 
også fremheve medlemsbladene til Stoke 
City (Potters News), QPR (Superhoops) og 
United Supporteren (Manchester United). 
 
Juryen for årets medlemsblad har bestått av 
Ray Tørnkvist og Bent Uvaag Johansen fra 
SBFs styre 

ÅRETS MEDLEMSBLAD 
2014/15 

Av Ray Tørnkvist 
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2013/14: The Gunners Post (Arsenal) 
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)  
1995/96: 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 perio-
den, må dette gjøres med parametere vi 
vektlegger som viktig. Først og fremt ser 
vi på førsteinntrykket når vi kommer inn 
på hjemmesiden. Layout, ryddighet, 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 sosi-
ale medier, som Facebook, Twitter og G+. 
 
Juryen i år har bestått av Balal Bhatti og 
Trond Fuhre i styret til SBF. Vinneren av 
årets hjemmeside 2014/2015 er 
www.united.no og Manchester United. De 
har hatt en side som har i flere år vært 
tett oppunder de beste sidene. Dette er 

virkelig en profesjonell hjemmeside med 
oppdatering flere ganger om dagen, 
velskrevne artikler og en imponerende 
bredde i innholdet. Du finner det aller 
meste som verdt å vite om Manchester 
United på www.united.no.  
 
Menyen er enkel å finne fram i og deres ny-
hetsoppdatering er imponerende. De har 
meget gode artikler om egne spillere, og man 
kan lese om historiske øyeblikk i klubbens 
historie. Medlemmer av supporterklubben 
kan benytte seg av en oversiktlig og informa-
tiv Tur & Billetter ordning. Her kan du bestille 
forskjellige reisepakker til alle klubbens 
hjemmekamper i sesongen!  
Manchester Uniteds supporterklubb har 
valgt å forbeholde en del av stoffet for de 
betalende medlemmene. For å få tilgang 
til eksklusive intervjuer og de beste kom-
mentarartiklene må man være medlem. 

Årets hjemmeside 2014/15 
Av Balal Bhatti 
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Hjemmesiden har en innbydende layout 
og bruken av bilder og farger er meget 
bra. Ansvarlig redaktør Dag Langerød og 
hans stab har gjort en meget god jobb 
gjennom flere år og er en verdi vinner av 
årets hjemmeside 2014/15. 
 
Nærmeste utfordrer denne sesongen har 
vært www.stoke.no  (Stoke City Supporters 
Branch - Norway).  En meget bra hjemme-
side som er godt oppdatert og med mye 
interessant informasjon om Stoke City. 
 
De fleste supporterklubbene er flinke til å 
markere hvilken klubb de tilhører. Det 
skal ikke være noen tvil der. Det som all-
tid blir en utfordring for oss er å vurdere 
supporterklubbene 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 utfordringer. 
 
Det hjelper svært lite dersom du har en 
nymotens hjemmeside om du ikke har 
gode skribenter. En god skribent har først 
og fremst kunnskap om sitt emne og er 

en god formidler. Skriver lett og ledig og 
har en «snert» i sine innlegg. Et godt bil-
de til innleggene er også meget viktig, 
Det samme er god oppløsning/størrelse 
og en link til innlegget. Mange supporter-
klubber er flinke til å dele daglige nyheter 
med sine medlemmer. Det som er vans-
kelig og tar tid, er å oppdatere informa-
sjon og fakta som stadig endrer seg. Det 
er også viktig å se en kvalitetshevning av 
siden over tid. Det er på dette nivået vi 
finner de beste hjemmesidene. 
 
Vi ønsker også å trekke frem følgende 
hjemmesider blant våre 49 medlemsklub-
ber:  
www.qpr.no (Queens Park)  
www.derbycounty.no (Derby) 
www.pompey.no (Portsmouth) 
www.newutd.no (Newcastle) 
www.cscn.no (Celtic) 
 
Juryen ønsker å berømme disse fem sup-
porterklubbene. De gir sine medlemmer 
en hjemmeside som oser kvalitet og eng-
asjement. Inne på disse sidene finner du 
det meste som er viktig for en supporter. 

Tidligere vinner av årets hjemmeside: 
 

2013/14: www.liverpool.no 
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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Bolton Wanderers Supporters Club Norway 
(BWSCN) ble stiftet i 1995 og fyller denne 
sesongen 20 år. Supporterklubben har i 
jubileumsåret ca. 150 medlemmer. Ved 
oppstart av supporterklubben talte antall 
medlemmer ca. 50 og de aller fleste av dem 
er fortsatt med i dag. Det vitner om en 
gjeng med meget lojale supportere! Vi tok 
en prat med BWSCN-leder Eirik Hiim Tit-
land for betraktninger om hvordan suppor-
terklubben drives og det å være supporter 
av Bolton Wanderers. 
  
BWSCN fyller 20 år i 2015. Kan du si 
noen ord om hvem som startet suppor-
terklubben? Hvordan var aktivitetsnivået 
i begynnelsen?  
Supporterklubben ble grunnlagt av Ole 
Peder Østby og Petter Thorvaldsen. De ble 
supportere av Bolton allerede i 1956 da 
klubben spilte en treningskamp mot Larvik 

Turn som endte 3-3. Det første året hadde 
vi noen få pubtreff i Larvik da Bolton spilte 
kamper. Første «fellestur» til Burnden Park 
var våren 1996. Vi var kun fem deltakere. 
Det ble tap 1-0 mot Southampton og ned-
rykk etter kun en sesong i toppdivisjonen. 
Sasa Surcic ble den første spilleren som vi 
kåret til «årets spiller» av BWSCN 
  
SBF vil gjerne vite litt om hvordan 
BWSCN drives. Kan du si noe om hvor-
dan supporterklubben er organisert?  
Jeg overtok lederrollen etter Ole Peder i 
2008 og har i tillegg hatt flere roller i styret. 
Før jeg ble leder satt jeg som styremedlem 
en periode, og ble engasjert som redaktør 
for medlemsbladet, samt redaktør for 
hjemmesiden Trotters Online. Nå er oppga-
vene litt bedre fordelt på flere personer. Vi 
var heldig som fikk Bjørn Olsen til å overta 
redaktørstolen for medlemsbladet Trotters 
News nylig, etter at undertegnede hadde 
lagt åtte år bak seg med papirutgaver. 

Av Bent Uvaag Johansen 
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Bjørn gjør en glimrende jobb i dag med å 
holde blekka i live, til stor glede for våre 
medlemmer. Nå kan jeg som leder ta meg 
av det administrative når det planlegges 
fellestur. Svare på alle typer av henvendel-
ser og samt hjelpe medlemmer med billet-
ter til Boltonskamper. Klubbsekretæren 
Petter Thorvaldsen har hatt stillingen i alle 
disse 20 årene og virker helt ustoppelig. 
Han ble nominert til «årets supporter» av 
SBF i fjor for denne heroiske innsatsen. Han 
nådde ikke helt opp i den kåringen, men 
det står likevel respekt av å være blant de 
fire nominerte blant over 105.000 medlem-
mer i SBF. Petter har mange oppgaver som 
utføres bak i kulissene. Hjemmesiden vår 
har vært styrt av undertegnede siden like 
etter årtusenskiftet, med en viktig skribent 
og medredaktør i Andre Almløv. Han har 
dessverre trappet ned og dette er nok ho-
vedårsaken til at Trotters Online ikke er like 
godt oppdatert nå som før. Det kan jo nev-
nes at den ble kåret til «årets hjemmeside» 
av SBF i sesongen 2010/11. Vi har hatt 
mange skribenter innom. Som alle har gjort 
en glimrende jobb i lengre eller kortere 
perioder. Alt arbeid foregår på fritiden og 
alt er frivillig og ulønnet, noe som gjør at 
det til tider kan være slitsomt å få kabalen 
til å gå opp. Til nå har vi klart oss fint, og 
nye yngre krefter er i full anmarsj. Derfor 
ser vi lyst på fremtiden for klubben. Det er 
ikke så enkelt å få organisert skikkelige 
styremøter når vi er bosatt så spredt. Vi har 
løpende kontakt via e-post og alle går 
svært godt overens, og jobber veldig godt 
sammen. 
 
Kan du si noe om medlemsutviklingen i 
BWSCN? 
Supporterklubben har vokst sakte men 
sikkert i takt med Boltons prestasjoner.  
Etter Bolton rykket ned for tre sesonger 
siden, falt medlemstallet noe. Vi var oppe i 

litt over 200 medlemmer på det meste, 
men jeg tør påstå at de siste 50 som meld-
te seg inn var de første 50 som meldte seg 
ut igjen da det gikk dårlig for Bolton. I dag 
har vi litt i overkant av 150 medlemmer. Så 
lenge vi klarer å holde liv i blekka og ar-
rangere den årlige turen til Bolton, så tror 
jeg dette blir et stabilt medlemsantall frem-
over. Skulle vi rykke opp igjen til det gode 
selskap, ser jeg for meg en ny økning i 
medlemstallet.   
 
Hvordan er aktivitetsnivået i BWSCN i 
dag?   
Et nedrykk gjør noe med både engasje-
mentet og aktivitetsnivået. Dette har vel sin 
naturlige årsak i at vi ikke får se like mange 
kamper på TV som da vi spilte i øverste 
divisjon. Vi har en liten gjeng yngre med-
lemmer som holder engasjementet oppe 
på Facebook-siden vår. Det er jo Facebook 
som har overtatt det meste av den daglige 
aktiviteten i BWSCN. Det har nok blitt leng-
re i mellom hver gang vi treffes på puben 
for å se kamp sammen. Ellers så har vi vår 
årlige tur til Bolton. En langhelg med Bol-
ton-supportere som representerer hele 
Norge er utrolig kjekt. På disse turene er 
det medlemmer i alle aldre - fra pensjonis-
ter til skoleungdom.  
 
Kjenner du til noen medlemmer som har 
gjort noe utenom det vanlige?  
Det eneste jeg kan komme på i farten er 
vårt styremedlem Ronny Pettersen som 
antakeligvis har verdens største samling av 
Bolton-trøyer. TV2 laget en liten reportasje 
om han for et par år siden. Ellers er ikke 
Bolton-supporterne de som gjør mest av 
seg her i landet. Det er en gruppe stille, 
rolige og høflige mennesker…   
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Hvordan er BWSCNs kontakt med mo-
derklubben i England? Er det vanskelig 
eller «enkelt» å få kontakter, intervjuob-
jektet etc. til medlemsbladet?  
Jeg har rimelig god kontakt med moder-
klubben. Å ordne med intervjuer av spillere 
er fullt mulig, om enn litt for lite benyttet. 
Etter nedrykket ble det en del endringer i 
staben i klubben, men fremdeles føler jeg 
at kontakten er god. Til tross for noen ut-
skiftninger av ansatte på Macron Stadium, 
så vet vel de fleste der borte hvem vi er.  
 
BWSCN har vært en gjenganger i Sup-
portercupen. Kan du si noe om hvordan 
dere organiserer «fotballaget» deres?  
Å spille med Bolton-logoen på brystet er jo 
alle supporteres drøm. En annonse i med-
lemsbladet, på websiden og oppfordringer 
på Facebook er det som skal til for å stable 
et lag på banen. I årets turnering ser det ut 
til av vi stiller sterkere enn noen gang. Det 
er svært gledelig for veteraner som meg 
selv, som da med stor fordel kan byttes ut 
etter få minutter… 
 
Kan du si noen ord om Bolton som by? 
Den er vel ikke så kjent i Norge, og er 
kommer kanskje litt i skyggen av Man-
chester? Har dere norske supportere en 

eller flere stampuber?  
Bolton by er full av gamle spennende puber 
med lage tradisjoner som helt fra 1200-
tallet og frem til i dag. Vi har laget en pub-
guide på www.boltonsupporter.net hvor vår 
autoriserte pubvandrer og ølkjenner Jan 
Walter har publisert sine pubanmeldelser 
med terningkast. At Bolton kommer litt i 
skyggen av Manchester ser vi på som en 
stor fordel. Jeg vil tro at vi er mer eksklusive 
å ha på besøk enn supportere av klubbene i 
storbyen– og vi blir tatt vare på som kong-
elige når vi er på besøk.  Vi har hatt en spe-
siell stampub i alle år som heter Ye Olde 
Man & Scythe, som betyr «Mannen med 
ljåen».  
 
Hva skal til for at Bolton Wanderers 
igjen kommer tilbake til Premier League? 
Er Neil Lennon rett manager for klub-
ben?  
Bolton kommer tilbake til Premier League 
av den enkle grunn at nå har vi Neil Len-
non. Jeg er overbevist om at han er rett 
mann. Det har vært en markant bedring i 
spillet etter hans ankomst. Hvis han i tillegg 
får de midler som trengs til å styrke stallen, 
så vil Bolton Wanderers FC være tilbake i 
det gode selskap ganske så snart! 
  

Boltons lag i Supportercupen 2014  
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