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ROYAL LEAGUE 5. RUNDE



De 12 klubber i årets Royal 
League har domineret 
skandinavisk klubfodbold i 
mange år. Til sammen har 
de vundet 92 ligamesterska-
ber og 55 pokaltitler i deres 
respektive lande. Kun en 
enkelt klub har ikke vundet 
guld i den nationale liga.

IFK Göteborg var den første af 
de 12 klubber som blev ligame-
stre – for næsten hundrede år si-
den. De ”blå-hvide”´s  første guld 
blev hentet hjem i 1908, siden  har 
klubben vundet 17 ligamesterska-
ber. Kun Rosenborg BK kan mat-
che dette – med 19 guld, 13 af dem 
på rad og række siden 1992.

Vi må helt tilbage til 1980 for 
at finde et år, hvor ingen af de 12 
klubber vandt et mesterskab. De 
følgende 24 sæsoner har Royal 
League-holdene hentet 51 guld-
medaljer af 72 mulige. Det er med 

andre ord ingen tilfældighed hvem 
der har kvalificeret sig til Royal 
Leagues første sæson. Med to-tre 
undtagelser måske. 

For Tromsø IL har aldrig vundet 
guld, deres sølvmedalje fra 1990 
er hidtil bedste præstation. SK 
Brann har heller ingen stor sam-
ling ligamesterskaber. Siden gul-
det i ´62 og ´63 har SK Brann og 
Bergen stået ”med lua i hånda” 
hvert eneste år, som de siger i 
Norge. Esbjerg fB har 5 mester-
skaber, men 4 af de kom i 60´erne 
og det seneste i 1979. 

Alle klubberne har været  po-
kalvindere, og Malmø FF har flest 
guldmedaljer med sine 14. Halm-
stads BK er ”svagest” med guldet 
fra 1995. Lægger vi mesterskaber 
og pokaltitler sammen er 
Malmø FF også bedst her 
med 29 trofæer i svensk 

fodbold, Rosenborg BK følger 
nærmest med 28 og af de danske 
klubber er Brøndby IF bedst med 
14 mesterskaber. I den forbindel-
se skal vi huske at både Brøndby 
IF og FC København er forholdsvis 
unge klubber, særlig sammenlig-
net med veteranerne i Gøteborg, 
Stockholm og Bergen. 

De seneste tre sæsoner er 17 af 
18 mesterskaber havnet i hænde-
ne på de 12 klubber, men 1968 var 
året da alt gik galt. Intet guld blev 
hentet hjem til klubhusene det-
te år, men det er også den ene-
ste sæson siden året, hvor  Pelé  
slog igennem under VM i Sverige 
i 1958. Det begynder at være nog-
le år siden.

Guldregn

Fra IFK Göteborgs første match i 
Royal League – mod FC Køben-
havn 11. november 2004.

HOME TEAM - AWAY TEAM            2           
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Normalt skal man ikke hænge fast 
i fortiden, men jeg kan nu alligevel 
ikke lade være med i dag at tænke 
tilbage på en decembersøndag på 
Sveriges nationalstadion, Råsunda i 
Stockholm. 

EfB måtte kun tre dage efter det 
ærgerlige nederlag her på hjemme-
banen mod Rosenborg BK mobilise-
re moral og kræfter til at spille mod 
de to forrige sæsoners svenske me-
stre, Djurgårdens IF, der få uger for-
inden var blevet svenske pokalvin-
dere og normalt er et meget stærkt 
hjemmehold.

Selv tog jeg til Stockholm med 
den ret faste overbevisning, at vi ef-
ter nederlaget i de to hjemmekam-
pe mod Vålerenga og Djurgården al-
lerede havde udspillet vores rolle i 
Royal League. Godt spillerne ikke 
gik på banen med samme holdning.

Vore spillere leverede en kamp af 
meget høj klasse og præsterede no-
get af det bedste spil, jeg har set i 
min tid i EfB’s ledelse. Præstatio-
nen den 5. december i Stockholm 
er for mig fuldt på højde med den 
imponerende indsats i sommerens 
returkamp i TOTO Cup mod fran-
ske Nice, som vi sendte ud af tur-
neringen.

Disse linjer skrives inden, jeg ken-
der udfaldet af årets første Royal 
League-kamp, og derfor kender jeg 
ikke vore fortsatte muligheder i tur-

neringen. Det hidtidige forløb af den 
nye nordiske klubturnering vil dog 
være en ekstra motivation for spil-
lerne, der nyder at spille betyden-
de kampe med tilskuere og under 
ordentlige forhold i stedet for træ-
ningskampe i pløre som optakt til 
en sæson. Vær sikker på, at vo-
re spillere vil gøre meget for at nå 
mindst en fjerdeplads i SAS Ligaen, 
så de kan løse billet til den næste 
udgave af Royal League.

Da vi spillede den første Royal 
League-kamp mod Vålerenga i no-
vember, var spillerne slidte efter en 
meget kompakt halvsæson, og må-
ske var vores publikum også ved at 
være lidt mæt af kampe. Nu er si-
tuationen en anden. EfB har væ-
ret på træningsophold i Qatar, har 
vist lovende takter i træningskampe 
mod kvalificerede modstandere, og 
tilskuerne er forhåbentlig sultne. 

Med en seværdig kamp i dag kan 
vi skabe grundlaget for en succes-
rig halvsæson, hvor vi kan give pub-
likum og presse gode oplevelser og 
avancere nogle pladser i den hjem-
lige liga. 

God kamp

Niels Erik Søndergård
Direktør, EfB Elite A/S

Fodboldoplevelsen  
på Råsunda

Niels Erik Søndergård
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Book din rejse på www.sas.dk eller 70 10 20 00

Prisen gælder enkeltrejse fra København og er inklusiv skatter, afgifter og EuroBonus-point. Ved telefonisk booking 
tillægges et salgsgebyr på 150 kr. pr booking. Særlige regler gælder. Begrænset antal pladser pr. afgang. Priserne 
gælder rejser frem til 29. oktober 2005. Paris: Udrejse: alle dage undt. søn. Hjemrejse: alle dage. Amsterdam: Udrejse: 
alle dage undt. ons. & lør. Hjemrejse: alle dage. Palma: Ud- og hjemrejse: man. & tors. Palma først fra 27. marts 2005.
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København  Palma
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snowflake
København  Venedig
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snowfl ake har sat sig på de bagerste pladser. Og du burde gøre 
det samme. Ganske vist skal du selv betale for mad og drikke 
om bord og selv bestille billetten over nettet. Men du smiler 
formentligt hele vejen alligevel. For med snowfl ake har du kurs 
mod Europas centrale lufthavne til spotpris. 

Bagerst er billigst.

Vi sidder forrest. 
Du sidder bagerst.

2520_Bagerst_er_bil_A5.indd   1 02/02/05   9:46:03
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VIDSTE     DU AT...
TURNERINGSNYT FRA ROYAL LEAGUE

Royal League profil
Navn: Ulrich Vinzents • Født: 4.november 1976.
Klub: Odense Boldklub • Tidligere klubber: Lyngby, 
FC Nordsjælland, Odense Boldklub (2004-).

Når Ulrich Vinzents trækker den 
stribede OB-trøje over hovedet er 
han garant for sikkerhed i forsvaret 
og sejrsvilje gennem 90 minutter. 
Hans store engagement på banen 
betød, at han i efteråret 2004 blev 
kåret til ”Efterårets OB-profil”. Fle-
re store danske sportsmedier hav-
de Vinzents højt placeret på karak-
terlisterne, og han blev flere gange 
nævnt som en oplagt kandidat til 
en plads i landsholdstruppen. Des-
uden scorede han sit første mål 
for Odense Boldklub i forbindelse 
med hjemmekampen mod Halm-
stads BK. 

Ulrich Vinzents er en dyg-
tig håndværker på fodboldbanen. 
Men udenfor banen er han ikke 
den oplagte ”gør det selv type”. 

”Hvis jeg tror på 
opgaven, kaster jeg 

mig gerne ud i 
gør det 

selv faget, men det ender ikke al-
tid som planlagt, og så bliver der 
brug for håndværkere,” indrømmer 
Vinzents, der før fodboldkarrier-
ne kom på skinner arbejdede som 
stilladsarbejder.

”Jeg har tidligere afprøvet mine 
evner inden for stilladsbranchen, 
hvor jeg arbejde i ca. 10 år før jeg 
blev fuldtids fodboldspiller,” for-
tæller Vinzents. 

Golf er i de senere år blevet 
mange fodboldspilleres store hob-
by. Men selv om flere af hold-
kammeraterne af og til snupper 
en runde på ”18 huller” bliver det 
uden ham. 

”Et godt spil bob i gode venners 
lag, er klart at fortrække i forhold 
til flere timer på golfbanen. Min 
tålmodighed rækker ikke til golf 
spillet, men jeg ser det dog ger-
ne på tv,” lyder det fra forsvars-
spilleren.

Ulrich Vinzents er faldet godt 
til hos Odense Boldklub, og hans 
flotte efterårssæson lover godt for 
fremtiden. Forsvarsspilleren ser da 
også frem til forårets mange ud-
fordringer i såvel Royal League 
som den danske SAS Liga.

”Det bliver et spændende forår, 
hvor vi har gode muligheder for 
at komme videre til mellem-
runden i Royal League. Sam-
tidig er vi med helt fremme i 

kampen om en top 3-placering i 
SAS Ligaen – så der bliver rigeligt 
at se til. Men jeg er sikker på, at vi 
kan få succes i begge turneringer,” 
slutter Ulrich Vinzents.

Ændringer i 
kampprogrammet
Royal League og de transmitteren-
de tv-selskaber vurderer løbende, 
hvordan tilskuere og tv-seere får 
mest mulig glæde af de spænden-
de kampe mellem de skandinaviske 
hold. Det kan derfor forekomme at 
spilledag og tidspunkt bliver æn-
dret. Som tilskuer enten på stadion 
eller foran tv kan du holde dig opda-
teret om eventuelle kampflytninger 
på royalleague.com, klubbernes eg-
ne hjemmesider eller i dagspres-
sen.

Royalleague.com version 2.0
Royal Leagues officielle hjemmesi-
de er efter vinterpausen blevet op-
dateret. Den midlertidige version, 
der har tjent os siden turnerings-
starten i november, er blevet afløst 
af en ny version baseret på et CMS 
system udviklet af webbureauet 
Frontstairs. Den nye version tilby-
der blandt meget andet menuer på 
dansk, norsk, svensk eller engelsk, 
nyheder fra både klubber og Royal 
League og et udvidet statistik ser-
vice. Det er tanken at udvikle nye 
tilbud og services løbende frem-
over, så ”stay tuned”.



I forbindelse med Royal League kampen Brøndby / FCK på Brøndby 
Stadion den 17. februar kan du i Foyer’en tegne et Statoil kontokort.
Som tak giver vi dig en Statoil kaffekop som giver dig ret til kaffe hele året på alle vore servicentre i hele landet.

Statoil Kundekort – nemt og hurtigt
Med et Statoil Kundekort kan du nemt og hurtigt tanke benzin 
og diesel på AUTOMATEN  og få det lidt lettere i hverdagen.
Du er naturligvis også velkommen i butikken.

Og så er kortet gratis!
Statoil Kundekort er gratis at få, der er ingen fakturaudgifter* og ingen 
renter, fordi du betaler over BetalingsService. Oveni får du højeste 
Premium Club bonus med det samme på benzin, diesel og bilvask hos Statoil.
* gælder indtil 31.12.2005

Få et gratis kontokort
- og en Statoil kaffekop

Kaffekop samt kopholder
værdi kr. 159,-

Royal League A5.indd   1 04/02/05   15:20:41
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Takket være en lysende 
og revolutionerende norsk 
opfindelse kunne Djurgår-
dens IF tilbyde sine gæster 
Vålerenga et flot græs-
tæppe på Råsunda, Sveriges 
nationalarena for fodbold, 
i lørdagens Royal League-
kamp.

I en månedstid arbejdede vagt-
mestrene på Råsunda febrilsk for 
at gøre græstæppet så godt som 
muligt. De benyttede norsk ny-
tænkning, en rampe med hjul og 
påmonterede drivhuslamper. Alt 
udviklet af et norsk selskab. Den 
23 meter lange og 11 meter bre-
de rampe belyste et område i fi-
re timer før den blev flyttet vide-
re rundt på græstæppet. Stykke 
for stykke fik banen lys og varme. 
Lamperne lyste 20 timer i træk før 

de fik lov til at hvile i fire timer. 
- Lysrampen var til stor hjælp i 

forberedelserne til kampen mel-
lem Djurgårdens IF og Vålerenga. 
Græssset var rigtig fint med tan-
ke på årstiden, og med tanke på 
at vi havde en hård sæson i fjor 
med 40 matcher, siger Råsundas 
stadionchef Stefan Cåreby. Robert 
Limpar, en af vagtmestrene på 
stadion er enig:

- Takket være lysrampen blev 
banen i bedre stand end da Djur-
gårdens IF mødte Esbjerg fB i be-
gyndelsen af december. Vi benyt-
tede også et varmluftstelt som 
beskytter græstæppet mod kulde 
og som tilfører luft til græsset. Al-
le som arbejder med banen gjorde 
sit yderste for at den skulle være 
så god som mulig.

Den norske opfindelse findes 
kun i to eksemplarer. Den ene 

ejes af den engelske Premier Le-
ague-klub Manchester City, som 
benytter lysrampen på det nye og 
flotte stadion Manchester Sta-
dion. 

Rampen som blev benyttet på 
Råsunda blev senere lejet ud og 
transporteret til Stamford Bridge 
i London, hvor lysrampen nu ar-
bejder på fuldt tryk for at Chelsea 
skal få et godt græstæppe gen-
nem resten af sæsonen. Tidlige-
re har blandt andet Rosenborg BK 
benyttet sig af lysrampen på Ler-
kendal Stadion for at forbedre ba-
neforholdene.

Den norske opfindelse kan få 
stor betydning for vedligeholdel-
sen af fodboldbaner, specielt i 
det kolde og mørke vinterhalv-
år, når banerne hverken får lys el-
ler varme.

En lysende opfindelse

Djurgårdens IF spillede 
hjemme mod Esbjerg 
fB 5. december 2004 i 
anden runde af Royal 
League.



Hovedsponsor for Esbjerg forenede Boldklubber

Sammen finder vi målet!
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Berglund elsker 
Royal League

Da Fredrik Berglund til-
trådte i Esbjerg for lidt 
over et år siden, havde han 
næppe forestillet sig, at 
han inden for det første år 
skulle opleve at optræde 
for sin nye klub på selveste 
Råsunda Stadion og score to 

mål inden for 12 minutter 
mod de svenske mestre 

fra 2002 og 2003, 
Djurgårdens IF.

- Det var en rigtig god af-
slutning på året og vigtigt 
at få tre point. Kampen var  

mere eller mindre afgjort 
efter 25 minutter, husker Fred-

rik Berglund.
Den svenske angriber glædede 

sig særligt over, at EfB fandt frem 
til det spil, der i seneste sæson 
bragte holdet ind i mesterskabs-
kampen:  
Presfodbolden, pasningsspillet  
og den velorganiserede defensiv. 

- Det er rigtig sjovt for mig  
at møde svenske hold i kampe, 
hvor der er masser af tilskuere,  
og det bliver også spændende at 
møde Djurgården på hjemme- 
bane. I forhold til kampen i  
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Stockholm er der den forskel, at 
det er den første rigtige hjemme-
kamp i sæsonen, og derfor bliver 
motivationen og spilleglæden  
vigtig, siger Fredrik Berglund.

Selv om Djurgårdens IF siden 
mesterskabssæsonerne har  
mistet tre-fire markante spillere, 
blandt andre Johan Elmander til 
Brøndby, anser han det stadig for 
at være et stærkt mandskab, der 
blot spillede dårligt – og blev gjort 
dårlig af EfB’s effektive spil.

10 gange sjovere
Berglund ved, at Djurgården  
siden i fjor er forstærket med 
blandt andre den kreative midt-
banespiller, Felix Magro, der er 
kommet fra Landskrona, og  
teknikeren Ibrahim Ba, der har en 
karriere i adskillige europæiske 
storklubber bag sig. Om han  
bliver en succes i svensk fodbold 
er for Berglund et åbent spørgs-
mål, men noget kan han med  
sine fodboldmæssige kvaliteter 
utvivlsomt tilføre.

Fredrik Berglund har allerede 
taget Royal League til sig, især 
som en inspirerende måde at for-
berede sig til en ny sæson. 

- Det er perfekt, at vi ikke skal 
spille så mange træningsbaner på 
ringe baner, for det er 10 gange 
sjovere at spille kampe, der  
gælder noget, og så om penge og 
det nordiske mesterskab. Jeg  
håber Esbjergs tilskuere er sultne, 
og at der kommer 8000-10.000 til 
Djurgården-kampen, siger Fredrik 
Berglund optimis-tisk.

Kamp om angrebspladser
Med den lejede AB-spiller,  
Simon A. Pedersen, og franske 
Michaël Murcy som nye angribere 

er der kommet langt mere kon-
kurrence om pladserne i forreste 
linje hos EfB. Med 13 mål i efter-
årssæsonen er Fredrik Berglund 
den eneste angriber, der nærmest 
er selvskreven til startopstillin-
gen, mens der bliver kamp om 
pladsen ved siden af ham.

- Det er fint for træneren at  
have mange muligheder, men det 
er naturligvis ikke så sjovt for den 
angriber, der er nummer fire eller 
fem, siger Fredrik Berglund.

Han kommer allerede fint ud  

af det med 22-årige Simon A.  
Pedersen, som han også ser i  
fritiden. I aften kalder arbejdet i 
returkampen mod Djurgårdens IF.   

Fredrik Berglund – glæder sig til hjemmekampen mod sine landsmænd.
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- Esbjerg spillede en meget bra 
kamp, og de gjorde os dårlige. 
Det vil jeg slet ikke tage fra dem, 
siger Kjell Jonevret og husker, 
hvordan Jess Thorup i mange si-
tuationer fik lov til klogt at tage 
bolden til sig, og Fredrik Berglund 
nærmest fik frit spil.

Når det er sagt, kan Djurgården-
træneren godt finde forklarin-
ger på, at indsatsen var så ringe 
i årets sidste kamp. Holdet hav-
de ikke spillet i over tre uger ef-
ter en hård sæson med Allsven-
skan, UEFA-Cup, svenska cup og 
andre udfodringer. Efter kamp-
pausen spillede klubben torsdag 
en hård udekamp mod Våleren-
ga på kunstgræs i Oslo og skul-

le tre dage senere bygge sig op til 
at møde en flok næsten ukendte 
danskere.

- Alle spillere havde på det tids-
punkt næsten pakket tasken for 
at tage på ferie. Det var ikke godt 
– men forståeligt, siger Kjell Jo-
nevret.

Tunge svenske ben
Heller ikke på denne årstid passer 
Royal League ideelt med Allsven-
skan, idet Djurgården første har 
premiere i Allsvenskan mod op-
rykkerne fra Häcken med Stig 
Tøfting den 11. april – næsten en 
måned efter den danske sæson-
start. Djurgården møder efter to 
ugers træningslejr i Sydafrika med 

Nederlaget  
til Esbjerg fB  
gjorde ondt
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Djurgårdens IF ømmer sig fortsat oven på 
0-3-neder-laget til Esbjerg fB på hjemme-
bane i Royal League den 5. december, og 
cheftræner Kjell Jonevret forsøger på  
ingen måde at forklejne modstanderens 
indsats.
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tung træning i benene til aftenens 
kamp på Esbjerg Stadion. Bå-
de træner Kjell Jonevret og holdet 
er trods den tidlige termin ind-
stillet på at vaske pletten fra Rå-
sunda af.

I forhold til kampen i Stock-
holm har Djurgården mistet både 
sin kaptajn, Markus Karlsson, der 
trods mange skader har haft stor 
mental betydning for holdet, og 
den største profil, midtbanespille-
ren Andreas Johansson. Den 26-
årige offensive drivkraft med 12 A-
landskampe var holdets topscorer 
i fjor, inden han skiftede til engel-
ske Wigan.

- Andreas Johansson var den 
spiller på holdet, der kom nær-
mest på at være en stjerne. Vi 
vidste dog, at Andreas ville prø-
ve noget nyt, og har kunnet for-

berede os på, at han ikke længere 
ville være en del af holdet, siger 
Kjell Jonevret.

Flere nye forwards
Blandt afløserne er Felix Mag-
ro, en teknisk begavet venstrebe-
net spiller fra Landskrona, og den 
nye islandske spiller, Kari Arna-
son. Også helt fremme har Djur-
gården fået interessant tilgang, 
blandt andre forwarden Jones Ku-
si-Asare, også fra Landskrona, og 
ikke mindst den 31-årige farve-
de angriber, Ibrahim Ba. Han har 
en fortid i blandt andet Girondins 
Bordeaux, Olympique Marseilles, 
Milan AC og Bolton, men karri-
eren kørte fast i en tyrkisk klub, 
Caykur  Rizespor, inden han nu er 
på plakaten i Stockholm-klubben.

- Det store spørgsmål er, hvor 

hurtigt han kan finde ind i den 
svenske spillestil, hvor man skal 
arbejde hårdt og løbe mere, end 
han er vant til. Men en spænden-
de spiller er han, siger Kjell  
Jonevret, der nævner årets komet 
i klubben, 22-årige Tobias Hysén, 
som yderligere en interessant  
angriber.

I forsvaret får finske Toni 
Kuivasto, 27 år og med 52  
A-landskampe, en endnu mere 
central rolle efter Markus  
Karlssons farvel, og holdets  
multietniske præg understreges 
af målmandstalentet Pa Dembo 
Tourray, en 23-årig gambianer på 
198 centimeter, der skal holde EfB 
bedre fra scoringer end i den før-
ste kamp mellem de to mand-
skaber.

Målmænd:
15. Pa Dembo Tourray
30. Oskar Wahlström

Forsvar:  
  Mtaka Simba
2. Matias Concha
3. Fredrik Stenman
4. Elias Storm
5. Sölvi Ottesen
6. Toni Kuivasto
18. Niclas Rasck
20. Tomas Backman
22. Eldin Kozica

Midtbane: 
7. Johan Arneng
10. Felix Magro
13. Stefan Bergtoft
14. Kári Árnason
16. Markus Johannesson
77. Abgar Barsom

   

Angreb: 
8. Tobias Hysén
9. Jones Kusi-Asare
11. Daniel Sjölund
17. Søren Larsen
19. Samuel Wowoah
23. Ibrahim Ba
24. René Makondele
25. Patrick Amoah

Trænere:  
Lars Sandberg
Stefan Rehn
Kjell Jonevret
Kjell Frisk

D J U R G Å R D E N S  I F
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NYA VOLVO S60 MED PARKERINGSASSISTANS FRAM OCH BAK.
BRÄNSLEFÖRBR. VID BLANDAD KÖRNING 6,3 L (D5) – 10,2 L (2,5 AWD)/100 KM. KOLDIOXIDUTSLÄPP CO2 G/KM 156 (BI-FUEL CNG) – 244 (2,5 AWD AUT). MILJÖKLASS 2000 – 2005. 
VID KÖP AV EN NY VOLVO INGÅR ALLTID VOLVO ASSISTANS SAMT VAGNSKADE- OCH ROSTSKYDDSGARANTI. BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD. WWW.VOLVOCARS.SE
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Stillingen
Gruppe 1
Klub Kampe Målscore Point
Vålerenga 3 7-3 9
Rosenborg BK 3 8-8 4
Esbjerg fB 3 4-3 3
Djurgårdens IF  3 5-10 1

Gruppe 2      
Klub Kampe Målscore Point
IFK Göteborg 3 2-1 6
FC København 3 2-1 5
Brøndby IF 3 4-4 4
Tromsø IL 3 2-4 1

Gruppe 3
Klub Kampe Målscore Point
SK Brann 3 6-3 6
Halmstads BK 3 5-4 4
Odense Boldklub 3 4-5 4
Malmö FF  3 4-7 3

Resultater
1. runde
Malmö FF - Odense Boldklub 2-0
SK Brann - Halmstads BK 1-0
Brøndby IF - Tromsø IL  3-2
Esbjerg fB - Vålerenga  0-1
IFK Göteborg - FC København 0-1
Rosenborg BK - Djurgårdens IF 4-4

2. runde
Tromsø IL - IFK Göteborg  0-1
Vålerenga - Rosenborg BK 3-2
Halmstads BK - Malmö FF 3-1
Djurgårdens IF - Esbjerg fB 0-3
Odense Boldklub - SK Brann 2-1
FC København - Brøndby IF 1-1

KLUBBERNE

Johan Arneng, Djurgårdens IF.
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KLUBBERNEResultater
3. runde
Odense Boldklub - Halmstads BK 2-2
Tromsø IL - FC København 0-0
Esbjerg fB - Rosenborg BK 1-2
Vålerenga - Djurgårdens IF 3-1
Brøndby IF - IFK Göteborg 0-1
SK Brann - Malmö FF   4-1   

Kommende kampe
5. runde • torsdag 17. februar
Gruppe 1: Rosenborg BL - Vålerenga 20.30
Gruppe 1: Esbjerg fB - Djurgårdens IF 18.30
Gruppe 2:  Brøndby IF - FC København 20.00 – Kanal 5 (DK)
Gruppe 2: IFK Göteborg - Tromsø IL 18.30
Gruppe 3: SK Brann - Odense Boldklub 18.30
Gruppe 3: Malmö FF - Halmstads BK 20.45

6. runde • torsdag 24. februar
Gruppe 1: Djurgårdens IF - Rosenborg BK 20.35
Gruppe 1: Vålerenga - Esbjerg fB 20.35
Gruppe 2:  FC København - IFK Göteborg 20.35
Gruppe 2: Tromsø IL - Brøndby IF 20.35
Gruppe 3:  Halmstads BK - SK Brann 20.35
Gruppe 3: Odense Boldklub - Malmö FF 20.35

Mellemrunden
De to bedste hold fra hver af grupperne kvalificerer sig til 
mellemrunden, der spilles med tre hold i to puljer fra den 
3. marts til 12. maj med følgende spilledatoer; 3. marts, 
10. marts, 17. marts, 14. april, 28. april og 12. maj.

Finalen
De to puljevindere mødes i finalen om det skandinaviske 
klubmesterskab torsdag den 26. maj 2006.
Den af de to finaleklubber, der har opnået den bedste 
gruppeplacering, får hjemmebane i finalen.
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STATISTIK PR 01.02.05

LÆS MERE OM ROYAL LEAGUE PÅ WWW.ROYALLEAGUE.COM

Norske klubber scorer flest mål

De 18 kampe der er blevet spillet i de tre første runder af Royal League, har 
vist at de norske hold er de mest scorende, mens de danske hold scorer færrest 
mål. I tolv kampe har norske hold scoret 23 gange, de svenske 16 gange og 
de danske 14 gange. I det hele taget har de første tre runder af 
Royal League været målrige. Der er blevet scoret 61 mål 
i 18 kampe, hvilket giver et gennemsnit på 3,4 mål 
per kamp. Se meget mere statistik på 
www.royalleague.com 

Rosenborg mest scorende

Rosenborg BK er det mest scorende hold i Royal League. I de 
tre spillede kampe mod Vålerenga, Esbjerg fB og Djurgårdens 
IF har de norske mestre scoret 8 gange. Den mest målfattige gruppe, 
er gruppe 2. Her er der kun scoret 10 gange. FC København, IFK Göteborg 
og Tromsø IL er de mindst scorende hold i turnering med to mål i de tre kampe.

Flest scorede mål efter tre runder

 Placering Klub + mål - mål Målforskel
 1 Rosenborg BK 8 8 0
 2 Vålerenga 7 3 4
 3 SK Brann 6 3 3
 4 Halmstads BK 5 4 1
 5 Djurgårdens IF 5 10 -5
 6 Esbjerg fB 4 3 1
 7 Brøndby IF 4 4 0
 8 Odense Boldklub 4 5 -1
 9 Malmö FF 4 7 -3
 10 IFK Göteborg 2 1 1
 11 FC København 2 1 1
 12 Tromsø IL 2 4 -2

Harald Martin Brattbakk,
Rosenborg BK.
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Esbjerg fB’s cheftræner, Ove  
Pedersen, havde høje forventninger 
til klubbens deltagelse i den nordiske 
klubturnering, Royal League. Kampe 
mod internationale modstandere er 
en vigtig ingrediens i at udvikle gode 
fodboldspillere, og selv om han godt 
kunne have tænkt sig at have flere 
point, er han ikke blevet skuffet.

- Vi havde en svipser i premieren 
mod Vålerenga, men ellers spillede 
vi i efteråret to rigtig gode og lære-
rige kampe. Folk bedømmer vores 
indsats i hjemmekampen mod  
Rosenborg vidt forskelligt. Set fra 
mit synspunkt overgik vi os selv og 
var det bedste fodboldhold i den før-
ste time, men vi kunne lære af kam-
pen, hvor vigtigt det er at gøre tinge-
ne færdige, siger Ove Pedersen.

Han ærgrede sig længe over, at 
Rosenborg fik lov til at overtage sty-
ringen af den sidste halve time og 
med dødelig effektivitet straffede 
EfB med to mål til sejren 2-1.  
Dette program er gået i trykken,  
inden resultaterne af Rosenborg-EfB 
og Djurgården-Vålerenga i lørdags 
forelå, og de kan have haft afgøren-
de indflydelse på mulighederne for 
aftenens modstandere på Esbjerg 
Stadion.

- Jeg håber, at vi har fået point 
mod Rosenborg, og at Djurgården 
har vundet over Vålerenga. Det vil 
være det bedste resultat for os. Vi 
kan inden kampen mod Djurgården 
risikere, at begge hold er ude af tur-
neringen uden chance for at nå mel-
lemrunden, men det kan også være 

omvendt, og jeg håber naturligvis på 
det sidste, siger Ove Pedersen.

Djurgården har mistet profiler
EfB-træneren har måttet forberede 
sig på en række nye mulige navne i 
svenskernes opstilling til returkam-
pen i Esbjerg. To markante profiler, 
der også var i startopstillingen i den 
første kamp i Stockholm, anfører 
Markus Karlsson i midterforsvaret 
og Andreas Johansson på den offen-
sive midtbane, har forladt klubben 
for at fortsætte karrieren i henholds-
vis tyske Rot-Weiss Essen og engel-
ske Wigan. Til gengæld er der kom-
met flere nye navne til, og derfor er 
Djurgårdens styrke vanskelig at be-
dømme.

- Jeg synes som helhed, Royal  
League er kommet godt fra start. På 
negativsiden tæller, at klubberne  
ikke har været gode nok til at sæl-
ge kampene, så vi kan opnå nogle 
bedre tilskuertal. Det må være at-
traktivt at komme ud og se Nordens 
bedste klubhold spille mod hinan-
den, og det må da kunne bruges til 
at lave nogle gode firmatilbud, siger 
Ove Pedersen.

To spillere kan få  
hjemmedebut
Truppen til aftenens kamp forelå  
ikke ved redaktionens slutning, men 
mon ikke EfB’s to nye angribere,  
Michaël Murcy og Simon A.  
Pedersen er med i 18 mandstruppen, 
så der er chance for hjemmedebut  
til to interessante spillere.

OVE PEDERSEN:

Vi lærer meget  
af disse kampe

EfB-træner 
Ove Pedersen: 
Kampen mod 
Djurgården i 
Stockholm er 
Esbjerg, når  
vi er bedst.



Bedre dækning 
af Royal League 
skal du kigge 
langt efter...

CANAL DIGITAL GIVER DIG TRE ROYAL
LEAGUE KAMPE FRA HVER RUNDE:

� Rundens hovedkamp live på Kanal 5
– med gæster og eksperter på plads i Royal 
League-studiet, før under og efter kampen 

� Yderligere to kampe på Royal League kanalerne 
– et eksklusivt tilbud til Canal Digitals kunder

For mere information klik ind på 
www.canaldigital.dk eller ring 70 13 19 19
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TOPSCORERE    PR 01.02.05

Spiller  Klub  Kampe  Mål 

Steffen Iversen VIF 3 4

Charlie Miller BRA 3 3

Fredrik Berglund EfB 3 3

Thomas Kahlenberg BIF 3 3

Daniel Fredheim Holm VIF 3 2

Thorstein Helstad RBK 3 2

Frode Johnsen RBK 3 2

Harald Martin Brattbakk RBK 3 2

Elias Storm  DIF  3 2

Tobias Hysén  DIF  3 2

Robbie Winters BRA 1 1

Afonso Alves  MFF  1 1

Patrick Amoah  DIF  2 1

Søren Berg OB 3 1

Mwape Miti OB 3 1

Ulrich Vinzents OB 3 1

Chris Sørensen OB 3 1

Helge Haugen BRA 3 1

Bengt Sæternes BRA 3 1

Jess Thorup EfB 3 1

Morten Skoubo BIF 3 1

Erik Hagen VIF 3 1

Daniel Braaten RBK 3 1

Ståle Stensaas RBK 3 1

Elrio van Heerden FCK 3 1

Hjalte Bo Nørregaard FCK 3 1

Sebastian Johansson  IFK 3 1

George Mourad  IFK 3 1

Morten Pedersen TIL 3 1

Lars Iver Strand TIL 3 1

Niklas Skoog  MFF  3 1

Thomas Olsson  MFF  3 1

Markus Rosenberg  MFF  3 1

Gunnar H. Thorvaldsson  HBK  3 1

Patrik Ingelsten  HBK  3 1

Joel Borgstrand  HBK  3 1

Andreas Johansson  HBK  3 1

Tommy Jönsson  HBK  3 1

ADVARSLER    PR 01.02.05

Spiller Klub Kampe Advarsler

Jesper Jørgensen EfB 2 2

Kolja Afriyie EfB 3 2

Kjetil Wæhler VIF 3 2

Raymond Kvisvik BRA 3 2

Afonso Alves  MFF  1 1

Martin Retov BIF 2 1

Roar Strand RBK 2 1

Rene M. Makondele  DIF  2 1

Thomas Lindrup OB 3 1

Mwape Miti OB 3 1

Ulrich Vinzents OB 3 1

Nicolai Stokholm OB 3 1

Steffen Højer OB 3 1

Chris Sørensen OB 3 1

Helge Haugen BRA 3 1

Olafur Ørn Bjarnason BRA 3 1

Martin Jensen EfB 3 1

Johan Absalonsen BIF 3 1

Johan Elmander BIF 3 1

Dan Anton Johansen BIF 3 1

Sebastian Svärd BIF 3 1

Erik Hagen VIF 3 1

Jørgen Jalland VIF 3 1

Morten Berre VIF 3 1

Steffen Iversen VIF 3 1

Daniel Braaten RBK 3 1

Lars Jacobsen FCK 3 1

Dan Thomassen FCK 3 1

Tobias Linderoth FCK 3 1

Bo Svensson FCK 3 1

Patrice Bernier TIL 3 1

Ole Martin Årst TIL 3 1

Samuel Barlay  MFF  3 1

Louay Chanko  MFF  3 1

Glenn Holgersson  MFF  3 1

Niclas Rasck  DIF  3 1

Joel Bergstrand HBK 3 1

Tommy Jönsson  HBK  3 1

Statistikken er hentet på www.royalleague.com.

Pontus Segerström, Odense Boldklub, 
er den første spiller i Royal League,
der får karantæne.
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1 Jan Hoffmann
2 Frank Hansen
3 Anders Møller Christensen
4 Kolja Afriyie
5 Anders Nøhr
7 Tommy Løvenkrands
8 Lasse Kryger Jørgensen
9 Jess Thorup
11 Fredrik Berglund
12 Simon A. Pedersen
13 Martin Jensen
15 Jan Kristiansen
16 Lars Winde
17 Lars Chr. Nielsen
18 Thomas Hansen
19 Jesper Jørgensen 
20 Hans H. Andreasen
21 Jerry Lucena
22 Jakob Poulsen
24 Nicolai Høgh
25 Michaël Murcy
26 Anders Egholm
27 Morten Friis Jensen
28 Søren Barslund

ROYAL LEAGUE – THE VERY BEST OF SCANDINAVIA

Dommer: Jonas Eriksson, Sverige Linjedommere: Erik Bergsten og  
Peter Vesterholm, Sverige 4.dommer: Martin Wulff, Danmark

Pris kr. 10,-

2 Matias Concha
3 Fredrik Stenman
4 Elias Storm
5 Sölvi Geir Ottesen
6 Toni Kuivasto
7 Johan Arneng
8 Tobias Hysén
9 Jonesn Kusi-Asare
10 Felix Magro
11 Daniel Sjölund
13 Stefan Bergtoft
14 Kári Árnason
15 Pa Dembo Tourray
16 Markus Johannesson
17 Søren Larsen
18 Niclas Rasck
19 Samuel Wowoah
20 Tomas Backman
22 Eldin Kozica
23 Ibrahimm Ba
24 René Muzola Makondele
25 Patrick Amoah
30 Oskar Wahlström
77 Abgar Barsom 

Djurgårdens IF


