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Hallo Sydsiden!
Endelig skal vi til det igen! En ny sæson begynder og endnu et nyt, spinkelt tenderende naivt
håb om guld og mesterskaber opstår. Meget kan man sige om spillet på banen og vores forventninger hertil. Men på tribunen skal vi holde vores på det rene og fortsætte stilen fra sidste
år, særligt den utroligt positive udvikling på Sydsiden!
Den første udgave af Forstadskultur i denne sæson, vil bl.a. omhandle dagens kamp mod Aalborg BK og ”Capoens klumme”, som fremover vil være et mere eller mindre fast indslag i Forstadskultur. Derudover kan du finde informationer om den nye Sydsiden 10/11, der i nærmest
fremtid kan opleves i biografen, og købes i AlphaShoppen på kampdage og online. Meget
mere information om dette inde i bladet.
Alpha Brøndby ønsker alle Brøndbyfans god fornøjelse med denne sæsons første Forstadskultur, samt en forhåbentlig fantastisk sæson, med flere magtdemonstrationer på tribunen!
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Dagens kamp
Spændende at se, hvor længe vi kan være
med i kapløbet i år. Aalborg BK anno 1985
er ligaens ældste klub, og kampene mod
Aalborg BK er notorisk set altid utroligt traditionsrige kampe. Aalborg BK og Brøndby IF
er således også de klubber, der har været
længst tid i Superligaen. Dette har gennem
årene også vist sig i tilskuertallene. Siden 4.
april, 1991, har Brøndby IF spillet mod Aalborg BK på hjemmebane 32 gange – til disse
kampe har gennemsnittet af tilskuere ligget
på 12.947. Ganske pænt med tanke på en
masse kampe i 1991 og et par år frem, hvor
tilskuertallet lå omkring de 5.000. Det højeste
tilskuertal mod Aalborg BK på hjemmebane
var d. 9. april, 2009, hvor 22.707 tilskuere
gæstede Brøndby Stadion. Spændende at se,
hvor mange der møder op i dag…
Af de 32 hjemmebanekampe har vi vundet
de 18, spillet 9 uafgjort og tabt 5. En flot
statistik, men på trods af dette har vi alligevel
tabt 2 af sidste 3 hjemmekampe mod Aalborg BK. Den samlede målscorer for de 32
kampe står 59-29 i vores favør.
Det bliver også spændende, at se hvor langt
Henrik Jensen og co. er i forberedelserne,
eller mangel på samme? Man skal altid passe
på med at ligge for meget i træningskampe,
men det er med gru og rædsel at man har
kunnet overvære den ene pinlige præstation
efter den anden denne sommerpause. Det
sammenholdt med et arsenal af skader, der
gør at vi i skrivende stund har en aldeles

amputeret førsteholdstrup, gør at forventningerne måske ikke er på sit højeste, men man
har vel lov at håbe, at vestegnsdrenge som
Mikkel Thygesen og Mike Jensen, kan vise
vejen på banen.
Det er også med stor spænding, at se hvor
mange af Aalborgs fans, der tropper op på
Vestegnen i dag… I forhold til danske standarder, så er Aalborgs fans rimeligt respekteret og er nogle af dem, der før i tiden også
– bare lidt – kunne udfordre os stemningsmæssigt. Men de senere år har der været
længere mellem snapsene og Aalborgs fremmøde på Brøndby Stadion har de senere år
været langt fra prangende. Ligeledes imponerede Aalborgs fan ej heller sidste sæson i
kampene mod os – ude som hjemme. Men på
det store internet, blev Aalborg alligevel af
mange, særligt efter en lang række marcher
på hjemmebane, udnævnt som klubben med
mest fremgang på den danske fanscene. Lad
Aalborg vise deres udvikling og fremgang på
tribunen i dag, hvis de fremover skal tages
seriøst, og lad os så synge dem baglæns ud
af Brøndby Stadion og give dem en lektion i
ægte fankultur, en kultur der ikke kan udøves
på nettet.
Normalt vil ”Dagens kamp” også indeholde
en generel opfordring til stemning, men i denne udgave af Forstadskultur, kan du læse en
klumme fra capoen, hvor kodeordet vil være
opbakning og sammenhold.
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capoens klumme
Denne klumme vil fremover blive skrevet af
enten Genie eller Halkjær. Den kan enten
være kort eller lang, alt efter hvad der sker
omkring os. Denne første ”Capoens klumme”,
vil omhandle forhåbninger om sammenhold
og opbakning på tribunen og Brøndbyfans
imellem – også udenfor stadion.
Denne gang med Genie!
Velkommen til Sydsiden og velkommen til min
første klumme i dette fanzine.
Som de fleste måske nok allerede har luret,
er det nok ikke denne sæson at Brøndby kommer til at kæmpe med om guldet (selvom vi
selvfølgelig alle håber og drømmer). Men vi
må derimod kunne forvente at de unge spillere snart har opnået noget erfaring på holdet
og dermed en større tro på dem selv og tingene. Vi må også kunne forvente at kæmpe
med om andenpladsen og presse forhåndsfavoritterne fra pse, så længe som muligt. De
må ikke allerede kunne kalde sig mestre til
vinter. Dette skal dog ikke afholde os Brøndbyfans fra at holde sammen. Der vil være
brug for fællesskab i denne sæson. Vi kan
risikere at det i en periode kan komme til at
gå dårligt måske endda i en del kampe. Men
hvis det går dårligt, så lad os synge endnu
højere, og få din sidemand med, så vi løfter i
fællesskab, for klubben. Bak vores talenter
fra egne rækker op i stedet for at være så
utålmodige, som folk har været de senere år.
Uden selvtillid kommer de aldrig til at præstere…

I sidste sæson var der en del snak om hvordan
midten kørte videre med sange på tribunen,
mens resten af tribunen måtte stå af og stoppe med at synge med. Dette fænomen er
blevet debatteret meget på tribunen. Grunden til at capoerne holder sangen i gang, er
til tider for at spillerne skal holde presset i
gang på banen. Det er tribunens opgave, at
vi kan holde presset i gang på banen. Så
respekter venligst, hvis capoerne ”dikterer” at
en sang skal køres videre. I den henseende vil
jeg gerne opfordre folk til at få lært de nye
sange, som er kommet. Man kan ikke insistere
på kun at synge de gamle sange, de passer
ikke til spillet på banen længere. Hvis dette
lykkedes kan vi få én samlet stemme og ligge
pres på banen. Hvad enten det er på modstanderen eller dommeren.
Til dem der står i midten, må vi fortælle at
det sidste halve års indpisker, Lille Niels, vil
være væk fra tribunen det næste halve år.
Derfor håber jeg, at folk vil have mere fokus
på banen og på capoerne i stedet for kun at
kigge på indpisker, og jeg vil opfordre folk til
at leve sig mere ind i kampen og respektere
eventuelle små pauser i opbakningen, pauser
der skal bruges til, at lægge pres på via pift
og buh-råb af modstanderhold eller dommer.
Hvorfor er det, at vi er så søde mod vores
modstandere? Det handler om 3 point. Ingen
skal føle sig velkomne, lige meget hvem de
er. Vi hader alle der vil vinde kampe mod os!
For at samle op på ovenstående, er opfordringen og håbet, at fællesskabet kan spille i
samme takt med spillertruppen og at vi sammen kan opnå succes.
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sydsiden 10/11
Igen i år fremvises dette års Sydsiden-DVD i
en biograf. Det sker søndag d. 31. juli, kl.
11:20 i Albertslund Biograf – samme dag,
som vi møder AC Horsens på hjemmebane.
Der er allerede nu blevet taget godt imod
dette års trailer, så der er god grund til at
købe din billet til Albertslund Biograf d. 31.
juli, så du får den bedst mulige premiere på
DVD´en sammen med dine aktive medfans,
med minder fra hele sidste sæson. En rigtig

god opvarmning til den vigtige hjemmekamp
kl. 18.
Du kan bestille din billet på alphabrondby.dk/shop og der
er mere info på
www.allehaderos.dk
Vi ses i biffen! ALLE MAND!!!

God kamp
ALPHA BRONDBY

web: www.alphabrondby.dk // mail: fk@alphabrondby.dk

