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Det går likar no
2014 har det vært mye hyggeligere å være
styret i Kjernen. Det må vi bare si. For første gang
på mange år har ikke nedleggingsspøkelset
hengt over oss. Vi har sluppet å bruke hver
eneste krone vi har fått inn på å betale for
gammelt tull og ball. Istedet har vi kunnet sette
opp flere turer enn på mange år, til en rimelig
pris. Vi avslutter også året med litt penger på
bok.
Som rosenborgsupporter har det vært berg- og
dalbane. Opp og ned. Eller ned først, så opp.
Prestasjonene det første halvåret var akkurat
såtrasige som vi hadde advart om. Men i høst
har vi igjen hatt grunn til å glede oss til kampene. Oppsummert havnet vi et stykke unna
målet før sesongen: Seriegull og Europa – med
cupfinale som bonus. Det ble ingen av delene.
Det er ikke bra nok, men vi ser grunn til å tro at
vi kan nå målet i 2015.
Siden i sommer har vi rosenborgsupportere
snakket oss både varm og lei om prosessen. Ikke
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Kafkas, men Rosenborgs prosess. Skjønt til tider
har vi vært litt usikre på det også.
Vi hadde store forventninger – og selv om
Kåre Ingebrigtsen er en flott fyr som har fått til
mye bra den tida han har vært her, er vi fortsatt usikre på om det er det rette valget på lang
sikt. For dette føles veldig kjent: Ny trener uten
erfaring og meritter får umiddelbart gode
resultater, før neste sesong bare blir et nytt løp
mot enda en ny trener. Vi håper vi tar feil.
Men vi kan ikke gjøre opp status ennå. Prosessen er ikke over før ny sportslig leder er på
plass. Vi har sagt hvem vi vil ha – uten at styret
i RBK har sett ut til å bry seg stort om det.
Vi er uansett klar på følgende: Vi skal ha ny
sportslig leder. Vi skal ha én sportslig leder og
ikke spre oppgavene for alle vinder. Og vi skal ha
en sportslig leder med fotballfaglig kompetanse.
Får vi det kan vi ønske hverandre en riktig god jul.
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Rosenborg - Sarpsborg 24. august
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Medlemskap i
Kjernen for 2015
Vi sender ut faktura for medlemskap i begynnelsen av januar.
Medlemskontingenten for 2015 er 250 kroner.
Det ble tidligere i 2014 besluttet å avvikle
medlemstypene e-medlemskap og papirmedlemskap. Fra 2015 vil alle medlemmer vil motta
medlemsbladet både digitalt og på papir.
Alle medlemmer vil som vanlig få ettersendt medlemskortet så snart medlemskapet
er registrert betalt. På www.kjernen.com/
medlemskort publiserer vi informasjon om siste
utsending av medlemskort.

Kostnader for trykking og porto for medlemsblad koster masse penger. Vi ønsker å ikke
produsere og postlegge flere medlemsblad enn
nødvendig. Dersom du ikke vil motta papirblad ber vi deg gi beskjed til medlemsnasvarlig
i Kjernen på medlem@kjernen.com. På den
måten sparer vi penger som eksempelvis vil bli
brukt til å sponse flere bussturer, slik at bussbillettprisene blir rimeligere.

Den første
landslagshelten
av Thomas Myren

John Krogh er på mange måter en glemt Rosenborg-måljeger.

Medlemslotteriet 2015
Vi ønsker å gi mer tilbake til våre medlemmer og lanserer
medlemslotteriet 2015.
Alle som betaler medlemskap i perioden
27.10.2014 - 31.01.2015 er automatisk
med i trekninga av 25 ulike premier.

Vi trekker ut 25 forskjellige vinnere. Æresmedlemmer og medlemmer med tillitsverv i Kjernen
er utelatt fra trekninga.

Premieoversikt:
1. - 3. premie:
Sesongkort Øvre Øst 2015
4. - 5. premie:
Signert RBK-drakt
6. - 10. premie: 1 stk. gratis busstur med
Kjernen i 2015
11. - 15. premie: RBK-boka «Historiene om
kampene»
16. - 25. premie: CD-en «Rosenborg
undergrunn»

Vinnerne annonseres på våre nettsider og
sosiale medier i begynnelsen av februar 2015.
Alle vinnere vil bli kontaktet per e-post.
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Dersom du ikke ønsker å delta i trekninga
eller ønsker å reservere deg mot publisering av
fullt navn ved premie ber vi deg gi beskjed til
medlemsansvarlig i Kjernen på
medlem@kjernen.com.
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Ullevaal i EM-kvalifiseringa. Etter serieslutt
ventet returmøtet i Malmö. Med høyreslegga
sjokkerte Krogh svenskene, som uka før hadde
knust Danmark hele 6-1:

– Han spilte for oss på
småguttelaget, og så skulle
vi spille guttefinale mot
Brage. Vi visste at vi hadde
en mulighet om John kom,
men så kom han ikke. Han
hadde reist ut med skoleskipet. Han spilte litt på
juniorlaget etterpå, men
så gikk han til Freidig fordi
søskenbarnet Per Ileby fikk
ham over. Jeg vet ikke om
de skaffet ham jobb, eller
hva de gjorde, undrer Kåre
Rønnes.
Lagkapteinen ble uansett
gjenforent med Krogh da
Rosenborg trengte erstatter til Paul Fornes etter et
stygt beinbrudd. Den hjemvendte midtspissen slo til med hele 16 mål på 16 seriekamper
i 1962. Krogh bidro også stort med fem mål
på seks kamper i norgesmesterskapet – deriblant begge målene i 2-1-seieren over Brann
i kvartfinalen.
«Begge scoringene hans kom etter sterk personlig innsats, og med sin bevegelighet og
gjennombruddskraft betyr han et faremoment
for et hvilket som helst forsvar her hjemme»,
skrøt VG.
Bergenserne revansjerte seg i serien tre uker
senere: Det ydmykende 1-4-tapet i siste
hjemmekamp ga Rosenborg-nedrykk, mens
Brann kunne feire sitt aller første seriemesterskap. RBK var det beste av hele åtte lag som
rykket ned. Den sammenslåtte hovedserien
skulle spisses kraftig etter en mellomsesong, og
bli døpt om til 1. divisjon.
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– Jeg dempet innlegget, fant ingen som jeg
kunne sentre til i farten – og så smelte jeg til.
Jeg har aldri fått slik smell på ballen, truffet så
riktig og kontant. Det var en scoring som jeg
huske lenge, smilte Rosenborg-stjernen.
– Jeg har ikke sett maken til den scoringen. Det
er sjelden at noen presterer noe slikt. Du verden
– jeg kan ikke huske at jeg har fått et slikt skudd
bak meg i min karriere. Jeg får håpe at jeg ikke
får mareritt nå etterpå – hvis jeg skulle drømme
om John Kroghs scoring, kommenterte Sverigekeeper Arne Arvidsson.

Også i cupen ble det bare nesten: I semifinalen
mot Vard Haugesund utliknet John Krogh til
2-2 og sørget for ekstraomganger, men det ble
2-3-tap på Lerkendal.
– Både Eldar Hansen og John Krogh spilte, men
sjøl om ballen lå på målstripa klarte de å sette
ballen utenfor! Det var også utrolig dårlig vær,
og vi var dårlig skodd med bare gummiknotter,
husker Kåre Rønnes.
21 mål i gjennombruddssesongen lot seg uansett høre. Allerede i juni hadde Krogh blitt
belønnet med debut på landslaget – som andre
Rosenborg-spiller i historien etter nevnte Hansen, som noterte seg for sin eneste kamp og
sitt eneste mål mot i 2-5-tap for Sovjetunionen
året før.
Også den første landskampen til John Krogh
ble en nedtur med 0-2-tap for Sverige på

Utligninga til hjemmelaget skulle ha vært annullert for hands, men det endte 1-1. Dermed var
Norge ute av EM-kvalifiseringa.
Til tross for spill i 2. divisjon fikk John Krogh beholde plassen på landslaget året etter. 13 mål på tolv
seriekamper og fem mål på tre cupkamper bidro
naturligvis positivt i den forstand.
I juni ventet privatlandskamp mot Skottland
i Bergen. NRK forsøkte seg med uvant TVoverføring, og fotballinteresserte i hele landet
fikk oppleve en ny sensasjon: De skotske proffene klarerte et frispark rett ut til John Krogh,
som fra 14 meter dempet og skjøt fedrelandet
til 4-3-seier.
«Krogh er på vei til å bli en senterløper av virkelig
internasjonalt format. Han er hurtigere enn før,
styrke og skuddferdighet har han i overflod»,
forklarte VG-kommentator Gunnar Kroge.

– Det var jo ei knallscoring. Men like etter kampen flyttet han til Sverige, konstaterer Kåre
Rønnes.
Högadal var klubben som kapret John Krogh,
som altså rakk å lage 39 mål på 44 kamper
for Rosenborg. Den lille klubben fra Karlshamn
hadde rykket ned etter én sesong i Allsvenskan, og håpet var naturligvis at den norske
storscoreren mot god betaling skulle skyte dem
opp igjen.
Slik skulle det ikke gå. Krogh skadet kneet og
la opp allerede som 26-åring høsten 1964.
Högadal rykket ned til 3. divisjon året etter,
og har aldri vært i nærheten av toppfotballen
siden.

Kilder: VG og rbkweb.no
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Landslagsspillerne
av Marius Dahl og Thomas Myren

65 Rosenborg-spillere har representert Norge på A-landslaget etter at Eldar
Hansen ble førstemann i 1961.
Landskamper og mål som
RBK-representant
Gøran Sørloth
Roar Strand
Christer Basma
Svein Grøndalen
Jahn Ivar Jakobsen
Karl-Petter Løken
Bent Skammelsrud
Sverre Brandhaug
Frode Johnsen
Erik Hoftun
Jan Gunnar Solli
Nils Arne Eggen
Odd Iversen
Harald Sunde
Ola By Rise
Øyvind Leonhardsen
André Bergdølmo
Geir Karlsen
Jan Hansen
Steffen Iversen
Kåre Ingebrigtsen
Espen Johnsen
Ørjan Berg
Harald Brattbakk
Per Ciljan Skjelbred
Vidar Riseth
Trond Sollied
Bjørn Otto Bragstad
Stig Inge Bjørnebye
Jan Christiansen
Erling Meirik
Daniel Braaten
Tarik Elyounoussi
John Krogh
John Carew
Fredrik Winsnes
Tore Reginiussen
Ståle Stensaas
Markus Henriksen
Rune Jarstein
Vadim Demidov
Arne Dokken
Thorstein Helstad
Jan Derek Sørensen
Tore André Dahlum
Morten Moldskred
Øystein Wormdal
Rune Bratseth
Knut Torbjørn Eggen
Morten Gamst Pedersen
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51
42
39
39
37
36
36
35
31
30
29
27
26
26
25
25
24
21
19
19
18
18
16
16
16
15
15
14
13
13
13
11
11
11
10
10
9
9
8
7
6
6
6
6
5
5
5
4
4
4

15
4

4
1
6
2
10
1
12
4
8

9
1
1

2
1

1
2
4
2

1

1
2
1
1

Debut
22.05.1985 Sverige - Norge 1-0
05.06.1994 Sverige - Norge 2-0
29.11.1995 Trinidad og Tobago - Norge 3-2
25.07.1973 Norge - Nord-Korea 3-0
09.08.1988 Norge - Bulgaria 1-1
14.11.1987 Bulgaria - Norge 4-0
14.11.1987 Bulgaria - Norge 4-0
03.06.1981 Romania - Norge 1-0
16.08.2000 Finland - Norge 3-1
25.01.1997 Australia - Norge 1-0
20.08.2003 Norge - Skottland 0-0
14.08.1963 Sverige - Norge 0-0
01.06.1967 Finland - Norge 0-2
20.08.1964 Norge - Finland 2-0
20.12.1984 Egypt - Norge 0-1
31.10.1990 Norge - Kamerun 6-1
18.01.1997 Norge - Sør-Korea 0-1
13.11.1969 Guatemala - Norge 1-3
30.08.1975 Norge - Sverige 0-2
14.10.1998 Norge - Albania 2-2
07.11.1990 Tunisia - Norge 1-3
22.05.2003 Norge - Finland 2-0
01.06.1988 Norge - Irland 0-0
06.02.1995 Norge - Estland 7-0
28.03.2007 Tyrkia - Norge 2-2
08.10.1997 Norge - Colombia 0-0
22.05.1985 Sverige - Norge 1-0
20.01.1999 Israel - Norge 0-1
31.05.1989 Norge - Østerrike 4-1
21.07.1969 Norge - Island 2-1
23.02.1972 Israel - Norge 2-1
25.01.2004 Honduras - Norge 1-3
28.05.2008 Norge - Uruguay 2-2
21.06.1962 Norge - Sverige 0-2
18.11.1998 Egypt - Norge 1-1
24.01.2001 Sør-Korea - Norge 2-3
26.03.2008 Montenegro - Norge 3-1
24.01.2001 Sør-Korea - Norge 2-3
12.10.2010 Kroatia - Norge 2-1
22.08.2007 Norge - Argentina 2-1
28.05.2008 Norge - Uruguay 2-2
28.08.1975 Norge - Sovjetunionen 1-3
16.08.2000 Finland - Norge 3-1
08.09.1999 Norge - Slovenia 4-0
12.09.1990 Sovjetunionen - Norge 2-0
05.09.2009 Island - Norge 1-1
23.05.1974 Øst-Tyskland - Norge 1-0
26.02.1986 Grenada - Norge 1-2
20.06.1984 Island - Norge 0-1
18.02.2004 Nord-Irland - Norge 1-4

Kamper
totalt
55
42
40
77
65
36
38
35
35
30
40
29
45
39
25
86
63
32
19
79
23
18
19
17
29
52
15
15
75
13
13
52
37
11
91
19
21
9
18
38
16
24
38
21
15
9
5
60
4
83

Mål
totalt
15
4

11
1
6
2
10

Siste kamp
28.06.1994 Norge - Irland 0-0
15.11.2003 Spania - Norge 2-1
25.01.2005 Bahrain - Norge 0-1
26.09.1984 Danmark - Norge 1-0
16.06.1998 Norge - Skottland 1-1
15.11.1995 Nederland - Norge 3-0
08.09.2000 Norge - Armenia 0-0
01.05.1991 Norge - Kypros 3-0

Sigurd Rushfeldt
Alexander Tettey
Trond Egil Soltvedt
Øyvind Storflor
Stefan Strandberg
Alexander Søderlund
Christer George
Azar Karadas
Jørgen Skjelvik
Dagfinn Enerly
Eldar Hansen
Vegard Heggem
Jørn Jamtfall
Ole Einar Martinsen
Steinar Nilssen
Bjørn Rime
Totalt

4
4
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
954

1

1

05.06.1994 Sverige - Norge 2-0
22.08.2007 Norge - Argentina 2-1
18.01.1997 Norge - Sør-Korea 0-1
22.01.2005 Kuwait - Norge 1-1
19.11.2013 Norge - Skottland 0-1
15.01.2012 Danmark - Norge 1-1
26.01.2003 Emiratene - Norge 1-1
24.01.2001 Sør-Korea - Norge 2-3
15.11.2013 Danmark - Norge 2-1
01.09.1996 Norge - Georgia 1-0
01.07.1961 Sovjetunionen - Norge 5-2
25.02.1998 Frankrike - Norge 3-3
18.01.1997 Norge - Sør-Korea 0-1
02.12.1992 Kina - Norge 2-1
31.05.1979 Norge - Irland 2-1
20.07.1970 Island - Norge 2-0

38
22
4
4
3
17
2
10
2
2
1
20
1
2
1
1
1 900

98

7

21.11.2007 Malta - Norge 1-4
25.03.1998 Belgia - Norge 2-2

28.01.2003 Oman - Norge 1-2
1
24.01.2001 Sør-Korea - Norge 2-3
1
1

19.06.2000 Jugoslavia - Norge 1-0
11.08.1993 Færøyene - Norge 0-7

217

17.04.2002 Norge - Sverige 0-0
1
19
5
19

21
1
1
5
1
4
1
1

4
9
4
24
2
1
1

10
6
1

13.11.1969 Guatemala - Norge 1-3
12.09.1979 Norge - Belgia 1-2
03.11.1973 Luxembourg - Norge 2-1
28.05.1994 England - Norge 0-0
07.06.2003 Danmark - Norge 1-0
18.01.1997 Norge - Sør-Korea 0-1
30.10.1977 Sveits - Norge 1-0
02.07.1981 Finland - Norge 3-1
26.03.2011 Norge - Danmark 1-1
22.07.1995 Norge - Frankrike 0-0
29.01.2006 USA - Norge 5-0
04.02.2000 Sverige - Norge 1-1
31.03.2004 Serbia - Norge 0-1
21.11.2007 Malta - Norge 1-4
18.11.1987 Tyrkia - Norge 0-0
16.08.2000 Finland - Norge 3-1
07.10.2000 Wales - Norge 1-1
31.10.1973 Belgia - Norge 2-0
07.07.1975 Island - Norge 1-1

15.09.1963 Norge - Danmark 0-4
11.10.2011 Norge - Kypros 3-1
09.09.2009 Norge - Makedonia 2-1
20.04.2005 Estland - Norge 1-2

12.09.1984 Norge - Sveits 0-1
17.11.2010 Irland - Norge 1-2
09.10.2004 Skottland - Norge 0-1
05.06.1999 Albania - Norge 1-2
14.11.1979 Vest-Tyskland - Norge 0-1
28.06.1994 Norge - Irland 0-0
02.08.1984 Qatar - Norge 0-2

17

I tillegg har Anders Farstad (Irland i 1973), Kjell Øyasæter (i flere kamper i 1974) og Pål André
Helland (Estland i 2014) vært ubenyttede reserver.
Ti første som debuterte som Rosenborg-representant:
01.07.1961

Eldar Hansen

20.07.1970

Bjørn Rime

21.06.1962

John Krogh

23.02.1972

Erling Meirik

14.08.1963

Nils Arne Eggen

25.07.1973

Svein Grøndalen

01.06.1967

Odd Iversen

23.05.1974

Øystein Wormdal

21.07.1969

Jan Christiansen

30.08.1975

Jan Hansen
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Ti mestscorende som Rosenborgrepresentant:

Julenøtter

15

Gøran Sørloth

12

Odd Iversen

10

Frode Johnsen

1. Når ble Sportsklubben Odd døpt om til Rosenborg Ballklub?

9

Steffen Iversen

2. Hvilke tre idrettsgrener har RBK vært representert i?

8

Øyvind Leonhardsen

3. Hvilken farge var det på de midlertidige spillertrøyene Rosenborg brukte i 1945?

6

Bent Skammelsrud

4. Hva var belønningen til spillerne etter 1964-sesongen?

4

Roar Strand

5. Hva heter de to sivilingeniørene som spilte på midtbanen på andre halvdel av 60-tallet?

4

Jahn Ivar Jakobsen

6. Hva het punkrock-bandet Ola By Rise var trommeslager i?

4

Harald Sunde

7. Hvilket år ble “Brakka” innviet som klubbhus?

4

John Krogh

8. Hvem var den første utenlandske spilleren i Rosenborg?
9. Hvor ble hjemmekampen mot Mjøndalen i NM i1984 spilt?

På landslaget før RBK-perioden:
Roger Albertsen (25/3)
Jon Inge Høiland (25/1)
Erland Johnsen (24/2)
Hugo Hansen (14/0)
Jan Halvor Halvorsen (5/0)
Alexander Ødegaard (4/1)
Torjus Hansén (3/0)
Daniel Fredheim Holm (3/0)
Rune Tangen (3/0)
André Hansen (2/0)
Odd Inge Olsen (2/0)
Tom Kåre Staurvik (2/0)
Trond Olsen (1/0)
På landslaget etter første og før andre RBKperiode:
Runar Berg (5/0)
Øivind Husby (2/0)
På landslaget etter RBK-perioden:
Frode Olsen (26/0)
Hassan El Fakiri (8/0)
Mushaga Bakenga (1/0)
Karl Oskar Fjørtoft (1/0)
Bjørn Tore Kvarme (1/0)
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10. Hvilken midtbanespiller var kaptein på laget som tok seriegull i 1985?
11. Hvor mange sølv tok Rosenborg i serien på 80-tallet?
12. Hva var spesielt med draktene Rosenborg brukte i cupfinalen 1991?
13. Hvorfor ble kampen 16. mai 1993 avlyst?
14. Fra hvilken klubb kom Mini Jakobsen tilbake til Rosenborg i 1994?
15. Hva gjorde Ola By Rise med gullmedaljen sin i serien 1995?
16. Hvor mange sesonger på 90-tallet ble Rosenborg seriemester først i siste serierunde?
17. Hvilke spillere prøvde seg sentralt på midtbanen i serien i 2006?
18. Hvilke utenlandske spillere har vært toppscorere i Rosenborg?
19. I hvor mange sesonger laget Frode Johnsen tre mål i siste serierunde for RBK?
20. Hvem fikk to seriekamper for RBK i 1997, og spilte senere for Bodø/Glimt, Aalesund, Tromsø
og Molde?
21. Hvilke Rosenborg-trenere har også vært norsk A-landslagssjef for herrer?
22. Hvor mange æresmedlemmer har Rosenborg?
23. Hvem var første svenske spiller i Rosenborg?
24. Hvilke to RBK-spillere har vært presidenter i Norges Fotballforbund?
25. Hvorfor meldte Eggen overgang til Vålerenga høsten 1963?
Svar på side 46.
Kilde:
Bjørn Lyngen og Thomas Myren: Rosenborg Ballklub quiz (2008)
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Lillestrøm - Rosenborg 3. oktober
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– Jeg var tøff, en typisk lagspiller med en helvetes vinnervilje, som jeg fortsatt har. Men jeg
var aldri ufin i den formen du ser i dag: At når
dommeren ikke ser, så er det en albue eller at du
sparker ned folk. Noen sier på forhånd at de skal
spenne ned folk. Sånn var jeg ikke i det hele tatt,
slår den gamle kraftbacken fast.
– Det var noen ganger at det var litt tøffe tak,
men det var «fair». Om jeg kom litt for seint eller
om det var ei litt tøff takling, så var det ikke noe
usportslig over det.
– Dukket Rambo-kallenavnet opp internt eller
eksternt?
– Som guttunge var jeg faktisk en teknisk god
spiller på midtbanen til Nidelv – og nå tuller jeg
ikke! Jeg var skikkelig «Taffel sticks» med sugerør
til føtter, men kroppen ble til etter hvert. Jeg ble
større og sterkere.

– I hvert fall gikk det litt tøft for seg på trening,
og Nils Arne var en sånn som provoserte som
det suset etter: Når det ene laget ledet, så begynte han å styre med frispark bare til det andre
laget. Vi ledet mens Øyvind Leonhardsen fikk gå
rundt og spenne ned folk. Røyken tøt mer og
mer ut av ørene på unge Henriksen, og til slutt
hadde jeg fått nok: Leo fikk ballen, og jeg klinket
til ham. Det er den eneste gangen jeg har gjort
det med vilje!
– Øyvind fór i bakken, og hele Rosenborgklinikken kom ut. Det var før semifinalen mot
Viking. Så kom Nils og sa: «Henrik, hva er det du
holder på med?! Pell deg inn i garderoben. Og
du spiller ikke på søndagen!» «Det gir jeg faen i,
di forbanna geit!» sa jeg.
– Så spaserte jeg rett inn i garderoben. Jeg fikk
roet meg litt i dusjen, og var på vei ut igjen. Nils

– Men det var først her, fordi jeg hadde en litt
tøff og kompromissløs spillemåte, at Rambonavnet kom. Det var vel supporterne som ordnet det.

– Hver gang jeg trykket til
litt ekstra, så var det jubel
Trond Henriksen er publikumsfavoritten som la opp bare 29 år gammel.

av Thomas Myren
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– Når er det legendariske bildet av deg med blodig
trøye og bandasje rundt hodet knipset?
– Det tror jeg er mot Viking på Lerkendal i cupen. Alf Kåre Tveit sparket meg oppi hodet, slik
at jeg fikk et kutt. Det var tydeligvis ikke så nøye
med at du fikk blod på drakta, men jeg fikk tullet
et eller annet rundt hodet av Vilhelm Stoltz. Så
spilte jeg videre.
– Di forbanna geit!
– Vi hadde det tøft på trening i den perioden.
Det var mange vinnerskaller der, og vi ville vinne
på trening òg. Det var ikke sånn som med en del
unger i dag, når du deler opp i lag og spør den
ene guttungen om resultatet: «Nei, jeg vet ikke,
jeg!» Det er jo helt håpløst! Vet du ikke det, er
det ikke noe artig å spille fotball.
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er alltid høyt oppe og rolig ned igjen. Da jeg var
på vei til klubbhuset og han på vei inn i garderoben, traff vi hverandre sånn halvveis. Da han sa:
«Øh, Henrik: Du spiller på søndagen, sjø.»

– Hvis du ikke sparket ballen – hvis du var dum
nok til å spille ballen vinklet inn i midtbaneleddet, så var det «Fucking hell!» fra A til Å. Så
det var en litt annen fotball …

– Når og hvordan havnet du i Rosenborg?
– Det var i 82. Det var den tida da dinosaurene
sprang rundt her. Da spilte jeg på Nidelv, og ble
hentet til Rosenborg. Jeg spilte på juniorlaget
det første året, og ble tatt opp i A-stallen året
etter – i 83.

– Hvordan føltes det å få slippe til på A-laget?
– Det var like stas da som jeg tror det er for
unge gutter å få spille på Lerkendal nå. Det er
litt mer profesjonelt og litt andre fasiliteter nå.
Supporterne er mer organiserte med Kjernen.
Det er litt mer sånn som vi så på TV da vi spilte
sjøl. Men det var absolutt like artig! Og det er
det aller viktigste med fotball – både for oss
som spillere og trenere og ikke minst for dere
som følger laget i tykt og tynt. Det å ha det
«lænt», som vi trøndere sier, er det absolutt viktigste.

– Fucking hell!
– Du fikk plutselig starte åtte kamper på rad da
du debuterte.
– Det stemmer, det. Jeg spilte en del kamper
på høsten den første sesongen. Vi ble trent av
Tommy Cavanagh, en liten engelskmann med et
spesielt temperament. Det var ikke tilbake til
røttene da, for å si det sånn. Det var ikke mye
4-3-3. Det var om å få ballen ut på backen, og
så skulle vi sparke den opp og inn i rommet bak
deres backer. Da ropte han: «Go, Harvey!» – og
det var Håvard Moen.

– Du fikk derimot bare fire seriekamper året etter
med Bjørn Hansen som ny trener.
– Det hadde ingenting med liten tiltro fra Bjørn
å gjøre. Da var det nemlig noen mennesker i
grønne drakter som tok tak i meg: Jeg måtte inn
i militæret.

– Og det var ikke sånn som nå, at vi fikk fri i
militæret fordi vi spilte på Rosenborg. Det var
meget vanskelig. Jeg var på Værnes først, så tre
måneder i Kristiansand og så i Bodø før jeg fikk
lurt meg til å komme til Værnes igjen, og være
der resten av militærtjenesten. Deler av året
gikk bort i grønne klær – ikke svarte og hvite
klær.

– Det var Roger Albertsen som gjorde det. Han
òg var littegrann tøffing. Det var på spillerhotellet, og vi skulle ta heisen opp for å slappe
av litt på dagrom. Gunnar Halle sto inne i
heisen, og så kom Roger. Dørene lukket seg, og
da sa Roger: «Hvis du kjem over på vår side av
midtbanen i dag, så drep eg deg!» Og den funket den!

Trussel
– I 85 ble du derimot ordentlig etablert på laget.
– Det var første sesongen jeg spilte fast. Høsten
vi hadde i 85 var det artigste jeg har vært med
på. For det første var du sjøl ung og spilte fast.
Og så hadde vi ikke vunnet noe på mange,
mange år. Vi lå langt bak Lillestrøm, men så begynte vi på høsten å plukke poeng for poeng. Vi
vant kampene, mens Lillestrøm begynte å vise
dårlige takter. Til slutt endte vi opp i den vanvittige seriefinalen her på Lerkendal den lørdagen.

– Du byttet mye på å spille venstre- og høyreback
den sesongen.
– Det har jeg egentlig gjort i alle år. Det var litt
sånn at når vi hadde en med venstrefot, så spilte
jeg høyreback. Hadde vi ikke det, gikk jeg over
på venstrebacken. Jeg bruker å si at jeg var like
god med begge føttene. I alle fall var jeg like
dårlig med begge føttene, så jeg kunne bruke
begge. Så for meg hadde det ingenting å si om
jeg spilte høyre- eller venstreback.

– Jeg tror det nesten var fullt tre timer før
matchen. Det var ei vanvittig stemning. Det var
sagt at det var 28 000, men jeg tror det var
mer enn det. Det var en fantastisk opplevelse.
– Gunnar Halle fikk beskjed om ikke å komme over
midtbanen i den kampen.
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– Jeg likte meg faktisk bedre på venstrebacken
fordi da kunne jeg hele tida gå utover i banen
og så dra meg inn. Da hadde jeg bedre alternativer offensivt. Ofte var det bare å spille gjennom
Mini, og få igjen ballene som han eventuelt rotet
bort. Da skulle jeg stå der og vinne ball nummer
to. Det var en fin taktikk!
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– Det eneste aberet var i Europa. Der sleit vi
og slapp inn en del mål. Vi begynte å lure litt
på hvordan vi skulle få slutt på det der. Nils
var selvfølgelig «Framover, framover, framover!»
hele tida, men dette var på den tida da det var
fire stykker som skulle forsvare målet – og bare
de! Når motstanderen klarte å spille seg ut og
komme over midtbanen, så bråbremset Mini og
sprang ikke noe lenger. Han ropte bare: «Henrik,
det kommer en til!»
Samsvarende ambisjoner
– Klubben kjøpte etter hvert landslagsaktuelle
spillere. Følte du noen gang at plassen din på laget
var truet?
– Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg følte egentlig at
jeg var en såpass viktig del av laget i form av vinnerviljen min og kontinuiteten. Jeg hadde vært
der helt siden jeg var guttunge og kjente til alt,
samtidig som at jeg sjeldent spilte veldig dårlig.
Jeg var stabilt god.
– Likevel syns jeg i hvert fall sjøl at jeg spilte
mye bedre på hjemmebane enn på bortebane.
Jeg var en typisk hjemmebanespiller fordi jeg
elsket å fare rundt på Lerkendal. Hver gang jeg
trykket til litt ekstra, så var det jubel. Og det
gjør noe.
– Var du sjøl særlig
aktuell for landslaget
noen gang?
– Jeg lå nok i vannskorpa. Jeg spilte jo
på gutte- og juniorlandslag, men ikke
på
A-landslaget.
Blir man tatt ut
på landslaget, skal
man være stolt
av det. Det er ikke
noe som er likere
enn det. Men det
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satte ikke noen demper på min fotballkarriere
og mine ambisjoner. Fordi mine ambisjoner besto i at Rosenborg skulle være best mulig og at vi
skulle vinne mest mulig titler.
– Fotball har vært – og fortsatt er – det artigste
jeg vet å holde på med. Kameratskapet og samholdet som både vi på banen og helt sikkert
dere utenfor banen har sammen, har vært det
absolutt vesentligste i min karriere. Derfor har
jeg også fortsatt i svart og hvitt helt fram til nå.
– Du hadde også en karriere som postbud.
– Da jeg kom hjem etter militæret, måtte jeg
finne på noe å gjøre. Når du spilte fotball var det
ikke like lett å begynne på skole og få det til å
gå rundt. Tilfeldigvis begynte jeg i et vikariat på
Posten. Så ble vikariatet til fast jobb.
– På den tida kunne du ikke leve av fotball, så
derfor ble det naturlig å være postbud. Det
syns jeg var kjempeålreit. Jeg har alltid vært glad
i røre på meg, og da fikk man rørt litt ekstra på
seg. Og det som var enda artigere på den tida,
var at når du spilte på Rosenborg, så ble du
kjent igjen i byen hele veien. Det var artig å gå

fordi du pratet bestandig med folk og kundene
innpå butikkene. Det var en kjempesosial jobb –
og man var ferdig veldig tidlig om dagene!
Mafia
– Var det du som avslørte at Vidar Riseth solgte
juletrær på Byåsen?
– Det var det. Da Vidar Riseth kom her, var det
ikke mye som minnet om Rema-Riseth. Han kom
på sin første trening som kremmer fra Frosta i
Amazon med revehale og X antall Wunderbaum,
slik at han knapt så veien! Og det første han
spurte om, var om det var noen som skulle ha
potet!
– Han var nesten som mafiaen: Du kunne gå
bort til ham og spørre om hva som helst, og så
kom han med det dagen etter. Det var alt fra
leketøy til ungene til potet og kålrot!
– Men han sa ikke noe om de juletregreiene.
Fordi det syns han kanskje ble litt drøyt. Han
sto lange kvelder i tillegg til treningene og
solgte juletrær. Jeg gikk med posten oppe i
Fagerlia, og da sto han «bætre mæ» på butikken
på hjørnet. Så sa jeg: «Hallo, Riseth! Er det du
som står her?» Han ville egentlig ikke snakke om
det. Så skal dere ha billig juletre, er det bare å
ringe ham!

– På begynnelsen av 90-tallet begynte dere likevel å
tjene en del penger i Rosenborg.
– De siste par årene jeg spilte, hadde jeg en
periode der det var 50/50 i forhold til Posten
og Rosenborg. Og så ble vel nesten også 70/30
i favør fotballen. Fotballen ble mer og mer profesjonalisert, og vi òg fikk betalt. Jeg hadde to
arbeidsgivere.
– Hva gjorde at du likevel valgte å legge opp allerede som 29-åring?
– Det hadde litt med økonomien å gjøre. Jeg og
kona hadde en nokså driftig periode etter at vi
giftet oss, så vi fikk kjapt tre unger. De er født i
90, 92 og 93, så da hun minste kom var de to
andre fortsatt rimelig små òg. Jeg fikk beskjed
om at jeg også måtte ta del i det.
– Det var altså ikke ennå så profesjonalisert at
man bare kunne ha Rosenborg-jobben og leve
av den. Så da sa det seg sjøl egentlig.
– Jeg var egentlig glad for at det ble sånn. sjøl
om jeg gikk glipp av Champions League-eventyret som spiller – jeg fikk smake på det som
trener. De årene jeg var hjemme og fikk følge
opp ungene angrer jeg ikke et sekund på.
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Juniortrener
– Så kom du tilbake til Rosenborg som trener.
– Det er sånn som med sirkushestene: Du
vil gjerne tilbake i manesjen når det har gått
noen år. Jeg savnet jo fotballen, og fotball var
like «lænt» egentlig. Jeg holdt på i idrettslaget
Trond med ungene, men så ringte Bjørn Hansen
en dag og lurte på om jeg kunne være med ham
rundt kampene i 2. divisjon til U-laget, som vi
kalte det den gangen. Det var den spede starten. Jeg ble juniortrener deretter og med videre.
- Vi gjorde det ganske bra med juniorlaget, og
ble norgesmestere i 2005. Da var både Per
Ciljan og Alexander Tettey med på laget. Så
ble jeg spurt om å være med på A-laget neste
år. Da var Per-Mathias hovedtrener, mens jeg
og Knut Tørum assistenter.
– Hvordan var det å bli forfremmet?
– Det var artig. Men jeg har bestandig sagt
at for meg spiller det ikke så stor rolle om jeg
trener en unggutt eller Rade Prica. Rosenborg
ønsker å være gode, og vi ønsker å skape gode
fotballspillere. Om det er en spiller på 16 år
eller en etablert spiller som Rade er egentlig ett
fett. Det er om å gjøre oss best mulig uansett.

– Hvordan var det å bli seriemester allerede i debutsesongen?
– Jeg er glad i å vinne, så det var selvfølgelig
artig. Vinnerviljen er der, og jeg har fått vært
med noen runder. Men det var artig å vinne
seriemesterskapet som trener også.
– Det var litt à la det vi hadde mot Lillestrøm (i
1985), i forhold til at Brann ledet veldig lenge.
Vi kom liksom på oppløpssida og slo dem på
Brann stadion til slutt. Det var veldig, veldig
artig.
Trives som assistent
– Så ble du sjef sjøl.
– Det var en del som skjedde fram og tilbake i
2007. Vi var med i Champions League, og vant
2-0 mot Valencia her. Så dro Knut. Jeg tok over
resten av sesongen.
– Den høstsesongen ble veldig artig. Vi hadde
en fantastisk opplevelse nede i Valencia, der vi
spilte helt fantastisk. Samtidig fikk vi en opptur i
serien og berget femteplassen, som var målet –
slik at vi fikk europacupfotball året etter.

– Så ble du assistent igjen da Erik Hamrén kom. Er
det den rollen du liker best?
– Vi hadde bestemt det i forkant at det skulle
være sånn. Da Erik kom, var det helt naturlig.
Jeg trives godt med å være assistent. Jeg er ikke
så forbasket glad i å vise meg fram hele tida. Jeg
liker å jobbe for laget og få fram spillere. Selvfølgelig liker jeg suksess, men det er ikke noe must
å stå som frontfigur. Jeg trives like bra som
assistent.
– Jeg syns det var ei veldig lærerik tid under
Erik. Spesielt var Erik Hamrén en veldig god
leder, og fikk med seg folk. Han hadde litt andre
suksessfaktorer enn hva vi i Rosenborg var vant
til når det gjelder måten å spille fotball på, men
han hadde ei god tilnærming til både supporterne og trening. Pluss at de to årene der hadde
vi et kanonlag.
– Har du lyst til å trene et lag igjen – eventuelt
utenfor Rosenborg?
– Det kan godt hende. Det er ikke noe som er

– Hvordan er hverdagen som spillerutvikler?
– Jeg har ansvar for de såkalt beste talentene
våre, som vi ønsker skal bli så gode at de spiller
ute på Lerkendal. Sånne typer som John Hou
Sæter, som debuterte for én måneds tid siden.
Jeg har skoletreninger med G16- og G19-spillerne, og på tirsdager har jeg treninger med guttene som er på A-laget.
– Det er individuelle øvelser?
– Ja, det blir mer individuelt enn lagmessig, som
du er vant til fra før. Det er kanskje det som er
den største utfordringen i jobben: Når du har
vært med i så mange år i «gamet», så savner du
kamper og følelsene rundt dem. Men jeg trives
godt.

Kamper
Serie
1983
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umulig. Jeg er egentlig en erketrønder, som liker
å være i Trondheim. Jeg trives godt her i klubben, og har hatt egentlig alle rollene i Rosenborg. Per dags dato har jeg det veldig bra, men
jeg er åpen for alt. Så får man egentlig bare vurdere. Men det er i svart og hvitt jeg trives best.

Mål

NM

E-cup Totalt Serie

8

1984

4

1985

20

3

1986

19

4

4

NM E-cup

Totalt

8

-

4

-

23

-

27

1

1

1987

22

6

28

1

3

4

1988

22

7

29

1

1

2

1989

21

4

2

27

1

1

1990

22

7

2

31

2

2

1991

21

8

2

31

-

1992

18

7

25

3

2

5

1993

16

4

1

21

1

2

3

Totalt

193

50

11

254

10

8

-

18
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Rosenborg - Sandnes Ulf 26. oktober

24 - SVART PÅ HVITT

SVART PÅ HVITT - 25

Men det er forsøket verdt å få flest mulig
rekorder ned på papiret. I utgangspunktet er
alle norgesrekordene bekreftet av andre kilder,
men det er for enkelthets skyld brukt et visst
skjønn innenfor noen kategorier; at det er
Rosenborg-spillere som har flest kamper og mål
i europacupene for norske klubber.
Vi har heller ikke valgt å bruke tid på å finne
ut hvor mange cupkamper Roar Strand har for
Nardo og Molde og hvor mange cupmål Harald
Brattbakk har for Kolstad og Bodø/Glimt, men
tar det gitt for at prestasjonene for Rosenborg
alene er best i landet.
Vi har ikke funnet noen spiller med flere enn
de 16 seriemesterskapene til Roar Strand, og
vi utroper Supermann til verdensrekordholder sjøl om vi ikke kan finne noen uavhengige kilder.

Rosenborgrekorder
Det er mulig å sette rekorder på utallige vis. Derfor er det
vanskelig å leite fram alle.

Dessuten er det fristende å slå fast Strand med
sin fem norgesmesterskap dessuten må være
spilleren som til sammen har flest mesterskap
i serie og den nasjonale hovedcupen - altså at
man ser bort fra ligacuper og supercuper.
Kanskje leserne i stedet får leite videre?
Verdensrekorder (?)
Spiller med flest
seriemesterskap

16 (Roar Strand)

Spiller med flest
serie- og hovedcupmesterskap

21 (Roar Strand)

Norgesrekorder

av Thomas Myren
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Flest mesterskap

32

Flest europacupmesterskap

1 (Intertoto-cup
2008)

Flest nasjonale
mesterskap

31

Flest seriemesterskap 22
Flest strake
seriemesterskap

13 (1992-2004)

Flest guttenorgesmesterskap

3

Flest seriepoeng
1948-2014

2133 (med tre
poeng for seier)

Beste snittplassering
på tabellen 19482014

3,1

Høyeste tilskuertall i
seriekamp

28 569 (Lillestrøm,
1985)

Høyeste tilskuersnitt
i serien

19 903 (2007)

Største seier i felles
serie (etter 1963)

10-0 (hjemme mot
Brann 1996)

Største seier i
norgesmesterskapet

17-0 (borte mot
Buvik 2003)

Beste poengsnitt i
serien

2,42 (1998)

Størst andel seiere i
serien

77 prosent (20 av
26 kamper i 1998)

Færrest serietap i én
sesong

0 (2010)

Flest seriemål i én
sesong

87 (1997)

Flest NM-mål i én
sesong

51 (2003)

Flest europacupmål i
én sesong

22 (2007/08)

Beste snitt scorede
seriemål

3,35 (87 på 26
kamper i 1997)

Beste snitt innslupne
seriemål

0,28 (5 på 18
kamper i 1971)

Flest strake seriekamper uten tap

33 (2009-10)

SVART PÅ HVITT - 27

Spiller med flest nasjonale mesterskap
Spiller med flest
strake seriemesterskap
Spiller med flest
sesonger på rad i
eliteserien

21 (Roar Strand)
11 (Bent Skammelsrud 1992-2002 og
Roar Strand 19942004)
22 (Roar Strand,
inkl. spill for Molde)

Spiller med flest mål i 46 (Odd Iversen,
én sesong
1968)
Flest strake
bortekamper i serien
uten tap

30 (2009-10)

Flest strake europacupkamper uten tap

9 (2012)

Flest strake kamper
med scoret mål

82 (1994-96)

Flest deltakelser i
Champions League

11

Flest strake seriekamper med
scoret mål

53 (1994-96)

Flest deltakelser på
rad i Champions
League

8 (1995/962002/03)

Flest strake seiere fra
7 (2003)
og med seriestart

Seriemester tidligst
på året
Tidligste premieseremoni på året

Dyreste spillerkjøp

8. september 1996
28. september 2003
(andre regler før og
etter)

23 mill. kr (John
Carew fra Vålerenga i
1999)

Spiller med flest
seriemål i én sesong

30 (Odd Iversen,
1968)

Spiller med flest mål i 6 (Odd Iversen
én seriekamp
i 7-2-seier over
Vålerengen, 1968
– deler rekorden
med Jan Fuglset for
Molde i 6-0-seier
over Strømsgodset,
1976)
Toppscorer med best 1,84 (Odd iversen,
målsnitt i én sesong
1968)
Toppscorer med
best seriemålsnitt i
én sesong

1,67 (Odd Iversen,
1968)

Flest strake hjemmeseiere fra og med
seriestart

9 (1994)

Flest strake borteseiere fra og med
seriestart

5 (2000 og 2003 deler rekorden med
Sarpsborg 1970)

Trener med flest nas- 21 (Nils Arne Eggen,
jonale mesterskap
inkl. 1 for Moss)

Spiller med over 100 0,70 (Odd Iversen
med 158 mål på
seriemål og høyest
225 kamper for RBK
målsnitt
og Vålerengen)

Flest strake seriekamper uten
utvisning

59 (2005-08)

Trener med flest
seriemesterskap

15 (Nils Arne Eggen,
inkl. 1 for Moss)

Spiller med flest NMkamper

Seriemester med
størst margin

15 poeng (1995)

Trener med flest
strake seriemesterskap

6 (Nils Arne Eggen,
1992-97)

Trener med flest
norgesmesterskap

6 (Nils Arne Eggen)

Spiller med flest
mesterskap

22 (Roar Strand)

Seriemester med
flest kamper igjen
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4 (1996, 2003
og 2009 – deler
rekorden med Molde
2014)

Dyreste spillersalg

75 mill. kr. (John
Carew til Valencia i
2000)

Spiller med flest
NM-mål

Spiller med flest
europacupkamper

81+ (Roar Strand,
som i tillegg har
kamper for Nardo og
Molde)
75+ (Harald Brattbakk, som i tillegg
kan ha mål for Kolstad og Bodø/Glimt)

Spiller med flest
kamper i gruppe- og
71 (Roar Strand)
sluttspill i Champions
League
Spiller med flest
europacupmål

28
(Harald Brattbakk)

Spiller med flest mål i
11 (Roar Strand og
gruppe- og sluttspill i
Harald Brattbakk)
Champions League
Spiller med flest
europacupmål i én
sesong

9 (Yssouf Koné,
2007/08)

Spiller med flest
cupfinalemål

6 (Gøran Sørloth)

Spiller med seriemål i
flest sesonger på rad

21 (Roar Strand,
1990-2010)

Toppscorer i serien
flest sesonger

5 (Harald Brattbakk)

Keeper med lengste
853 minutter (Geir
periode uten innslupKarlsen, 1972-73)
pet mål i serien

133 (Roar Strand)
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Yngste spiller i cupfi- 17 år og 63 dager
nale og norgesmester (Thor Lindvaag, mot
Sarpsborg 1964)

Flest strake seiere
i serien på høyeste
nivå

8 (1995, 1999,
2001, 2006 og
2009)

Eldste målscorer i
serien

Flest strake seiere
i serien på nest
høyeste nivå

9 (1978)

Flest strake tap i
serien

5 (1977)

Flest strake seriekamper uten seier

17 (1977)

Flest strake hjemmekamper i serien
uten tap

44 (1994-98)

Flest seiere i serien
på én sesong

20 (1998 og 2009)

Verste poengsnitt i
serien

0,36 (1977)

Flest strake seriekamper uten
innsluppet mål

5 (1970 og 2009)

Flest strake hjemmekamper i serien uten
innsluppet mål

8 (1970-71)

Flest strake seriekamper med
innsluppet mål

22 (2007-08)

40 år og 236 dager
(Roar Strand, borte
mot Strømsgodset
2010)

Klubbrekorder
Største hjemmeseier

15-0 (Clausenengen
2003)

Største seier i europacup

7-1 (hjemme mot
Astana 2007)

Verste tap

1-9 (borte mot
Hibernian 1974)

Verste tap i serien

1-8 (borte Viking
1984)

Verste tap i NM

1-8 (borte mot
Kristiansund 1958)

Verste hjemmetap

1-6 (Stabæk 2003)

Hurtigste mål
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19 sekunder (Trond
Olsen, borte mot
Sandefjord 2009)

Flest utvisninger i
seriekamp

2 (hjemme mot
Sandnes Ulf 2013)

Spiller med flest
norgesmesterskap

5 (Roar Strand)

Spiller med flest
kamper

645 (Roar Strand)

Spiller med flest
seriekamper

417 (Roar Strand,
439 totalt)

Spiller med flest mål

256 (Harald Brattbakk)

Spiller med flest
seriemål

151 (Harald Brattbakk)

Spiller med flest
utvisninger

3 (Bjørn Otto
Bragstad)

Yngste spiller

16 år og 102 dager
(John Hou Sæter,
borte mot Orkla
2014)

Spiller med flest
utvisninger i serien

2 (Egil Nygaard, inkl.
1 i 2. divisjon)

Spiller med flest gule
kort

38 (Mikael Dorsin)

Spiller med flest gule
kort i serien

29 (Trond Henriksen)

Spiller med flest
landskamper

51 (Gøran Sørloth,
55 totalt)

Spiller med flest
landslagsmål

15 (Gøran Sørloth)

Yngste spiller i serien 16 år og 258 dager
(John Hou Sæter,
hjemme mot Aalesund 2014)
Yngste målscorer i 2.
divisjon

16 år og 273 dager
(Thor Lindvaag,
hjemme mot Østsiden 1964)

Yngste målscorer i
NM

17 år og 0 dager
(Thor Lindvaag,
borte mot Skeid
1964)

Eldste spiller

40 år og 278
dager (Roar Strand,
hjemme mot
Aalesund 2010

Rekorder står for fall
I øyeblikket har Mikael Dorsin ei utvisning og
28 gule kort i serien, og vil nok trolig ta igjen
Trond Henriksen tidlig neste år. Rambo ble aldri
utvist i serien.
Dorsin-utvisninga kom i Molde i 2005, og innledet rekka der RBK unngikk nytt rødt kort i 59
kamper fram til Bjørn Tore Kvarme ble sendt av
mot Fredrikstad i 2008. I øyeblikket har Rosen-
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borg ingen utvisninger siden fadesen i fjor mot
Sandnes Ulf, der både Tore Reginiussen og
Nicki Bille fikk marsjordre. Det er spilt 54 kamper etterpå.
Rosenborg vant de siste seks kampene i fjor, og
trenger derfor «bare» tre strake seiere i serieåpninga for å sette ny rekord i antall seiere på
rad.
Frode Johnsen var 40 år og 216 dager gammel
da han laget sitt Tippeliga-mål nummer 130
mot Bodø/Glimt 19. oktober. Han vil være over
41 år og slå Roar Strand om han scorer neste
sesong.

Spilleren i verden med flest strake seriemesterskap er fortsatt Mihails Zemlinskis, som var med
på de 13 siste i rekka til Skonto Riga. Han har
dessuten sju cupgull, og var nærmest utfordrer
til Strand i totalen. Bobby Lennox har totalt 20
mesterskap med Celtic – elleve i serien og ni
i cupen.
Norgesrekorder som Rosenborg mangler
Daniel Berg Hestad passerte i sommer Roar
Strand, og har nå spilt 451 eliteseriekamper.
Molde satte også rekord med 22 seiere og 71
poeng, men med tanke på at det bare var 26
kamper i 1998 er Rosenborg fortsatt best med
77 mot 73 prosent seiersandel og 2,42 mot
2,37 poeng i snitt.

Slik ble utvalgte
rekorder satt

av Thomas Myren

46 mål på 25 kamper: Odd Iversen i 1968
Odd Iversen slo for alvor gjennom i 1967. Nå skulle midtspissen toppe alt.

Strand er altså ikke mestvinnende spiller i norgesmesterskapet: Jan Gulbrandsen vant nemlig hele seks
kongepokaler med Skeid i
1954, 1955, 1956, 1958,
1963 og 1965.

Verdensrekorder som Rosenborg mangler
Rosenborg har også luktet på to andre verdensrekorder: Skonto Riga vant 14 strake seriemesterskap mellom 1991 og 2004, men ble
deretter slått av Tafea, som stanset på 15
titler på rad i stillehavsparadiset Vanuatu
mellom 1994 og 2008.
Det er dessuten verdt å merke seg at Lincoln
i øyeblikket har vunnet tolv sesonger på rad i
Gibraltar siden 2003, og dermed trolig har
rekorden innenfor rekkevidde. I fem år het klubben Newcastle før originalnavnet ble tatt tilbake.
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Rosenborg-legenden
må
dessuten dele andre-plassen med hele fem andre
spillere med fem cuptitler hver: Ingolf Pedersen
(Odd 1913-24), Einar Gundersen (Odd 191526), Thaulow Goberg (Odd 1919-31), Håkon
Johannessen (Fredrikstad 1932-40) og Hans
Nordahl (Skeid 1947-58).
Kilder: rbk.no, Frode Søraas, rbkweb.no, vg.no, Tom
A. Schanke, fotball.no, altomfotball.no, Guardian
og rsssf.com

Ivers var ikke med mot Mjølner i 3. runde av
norgesmesterskapet, men spilte de resterende
kampene den påfølgende sesongen. I mai og
juni la han et godt grunnlag for både målrekord
og seriemesterskap.
Men i august tapte Rosenborg hele 2-4 mot
Lyn på Lerkendal, og maktet aldri å ta igjen
Oslo-laget. Iversen fortsatte derimot å score
utover høsten. Debuten i serievinnercupen mot
Rapid Wien fikk en kraftig bismak med 1-3-tap
på Lerkendal, men landslagsspilleren hadde ikke
gitt opp avansement:

– Æ score tre! lovet Ivers ved ankomst Østerrike – og holdt løftet:
– Det handlet om to mann her i dag: Jeg scoret
tre, han slapp inn tre, sa han og pekte på keeper
Tor Røste Fossen trass i svært hederlige 3-3 på
bortebane.
Iversen satte et fantastisk punktum i serien med
hele seks mål i 7-2-seieren over Vålerengen. VG
nøyde seg likevel med å gi toppscoreren 8 av 10
poeng på spillerbørsen. Ellers var sportssidene
dagen derpå preget av høst-OL i Mexico. Det
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var ingen egen omtale av den utrolige rekorden
med 30 mål på 18 seriekamper – totalt 46 mål
på 25 kamper.
Det ble langt mer ståhei noen uker etter serieslutt, da Norge sensasjonelt vant 1-0 i Frankrike
i VM-kvalifiseringa. Odd Iversen fikk ballen fra
Harald Sunde, fintet seg fri ved 16-meteren og
skjøt rett opp i nærmeste kryss. I vill ekstase
skildret radiokommentator Bjørge Lillelien det
hele til de tusen hjem.
– Nevnte du målet mitt, Bjørge? blunket Ivers
etterpå.
Etter sesongen kom ikke uventet nye profftilbud:
– Ja, det er strømmet inn til Rosenborgs
sekretær jevnt og trutt etter det jeg har hørt.
Det er faktisk flere kjente klubber som har vært
ute og forhørt seg, røpet Odd Iversen og ramset
opp Admira Wien, Austria Wien, Standard Liege,
Sparta Rotterdam og ADO Den Haag.

Kampene og målene til Iversen:
28.04
05.05
12.05
20.05
23.05
26.05

Fredrikstad
Viking
Lyn
Frigg
Brann
Skeid

B
H
B
H
B
H

1. divisjon
1. divisjon
1. divisjon
1. divisjon
1. divisjon
1. divisjon
NM 1.
30.05 Hasselvika H
runde
03.06 Sarpsborg B 1. divisjon
Strømsgod12.06
H 1. divisjon
set
NM 2.
24.06 Strinda
B
runde
28.07 Fredrikstad H 1. divisjon
04.08 Viking
B 1. divisjon
NM
07.08 Steinkjer
B
4. runde

1-0
1-2
1-3
0-0
4-0
6-0

11.08 Lyn
25.08 Frigg

2-4
1-2

01.09

4-2

08.09
18.09

9-1
5-2

22.09

3-2

29.09

7-0

02.10

4-3
5-2

06.10
13.10
20.10

6-2

H 1. divisjon
B 1. divisjon
NM kvartfiMoss
H
nale
Brann
H 1. divisjon
SerievinnerRapid Wien H
cupen
StrømsgodB 1. divisjon
set
NM semifiMjøndalen B
nale
SerievinnerRapid Wien B
cupen
Sarpsborg H 1. divisjon
Skeid
B 1. divisjon
Vålerengen H 1. divisjon

7-1
1-3
0-3
1-2
3-3
1-1
2-0
7-2

Utvikling i målsnitt gjennom sesongen:
2,00
1,80
1,60

– ADO fikk jeg beskjed om tilbød 200 000 for
overgang. Til og med svenske klubber har latt
høre fra seg - blant annet en klubb i Umeå uten
at jeg vet hva klubben heter, smilte måljegeren.
– Men jeg kommer ikke til å forlate Norge og
Rosenborg for å spille proff-fotball før om to år
ennå. Dertil er jeg for lite garvet i dette gamet –
jeg har jo bare spilt toppfotball to sesonger nå,
og det er for tynt grunnlag å gå inn i de betaltes
rekker på.

1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
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– Jeg må skaffe meg et mer solid grunnlag før jeg
begir meg ut i det store eventyr – jeg er redd
jeg kan falle igjennom ganske fort.
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Null hull i 853 minutter: Geir Karlsen
i 1972-73
Slik som André Hansen spilte Geir Karlsen seg inn på landslaget før han
skiftet fra Odd til Rosenborg i 1970.
slutt utslagsgivende for at Strømsgodset vant
serien med ett fattig poeng.
– En utrolig prestasjon med det laget vi hadde,
syntes likevel Geir Karlsen.
«Dovregubben» på 192 cm og med strikkehansker på hendene ble sjøl belønnet med forfremmelse til førstevalg på landslaget. I 1971
kunne han så feire sine to eneste mesterskap
med Rosenborg – gull i både serie og cup.

«snikspille» defensivt. Vi har valgt en klar linje og
akter å følge den, fastslo Eggen, som altså var i
ferd med å krone sin første sesong som trener
med dobbeltmesterskap.

pet angriperen, men fikk en kraftig smell og
måtte gi seg. På sykehuset i Glasgow ble det
konstatert brist i ankelen, og han var ferdig for
sesongen.

Slett like dyktige var ikke treneren og spillerne
året etter. Forspranget til Viking ble tidlig for
stort, og RBK sto med fire kamper uten seier
da de på seinsommeren plutselig fikk en opptur
med to seiere og én uavgjort uten å slippe inn
mål.

Øivind Brynte-Torp sto de siste sju kampene –
og slapp inn mål i alle sammen. Det ble også de
eneste opptredenene reservekeeperen fikk for
klubben.

Så ventet Celtic i serievinnercupen. Skottene
ledet allerede 2-0, da Lou Macari kom alene
gjennom etter 33 minutter. Geir Karlsen stop-

Celtic likte det lille de hadde sett av Karlsen,
som ble kontaktet i forbindelse med returkampen i Trondheim med invitasjon til prøvespill i
november.

I kvartfinalen maktet lilleputten Varegg fra Bergen likevel 0-0 på Lerkendal. I omkampen foran
hele 20 000 på Krohnsminde vartet Karlsen
opp med en av sine mest klassiske redninger:
Han reddet en lobb ved å henge seg etter armene i tverrliggeren, slik at ballen traff den og
falt ned på streken!

Debutsesongen ble fantastisk for regnskapsføreren fra Skien, som bare slapp inn to mål
på de første 14 seriekampene. Midtveis holdt
den ferske sisteskansen buret reint i hele 556
minutter. Til slutt ble det fem baklengsmål på
18 kamper.
Det var nesten like utrolig at RBK bare maktet å
score 15 ganger sjøl. De fleste konkluderte med
at måltørken skyldtes at Odd Iversen og Harald
Sunde hadde forsvunnet til Racing Mechelen.
0-2-tap i Drammen i nest siste serierunde ble til
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Underholdninga kom trass i at Karlsen sleit
med influensa den kvelden, og dessuten hadde
måttet varte opp med en rekke feberredninger
fordi Rosenborg blottla seg totalt bakover.
1-0-ledelsen var altså stadig i fare, men holdt
kampen ut.
– Vi har ikke råd til å spille defensivt, kommenterte Nils Arne Eggen etter at semifinale var
sikret.
– Jeg tør påstå at Rosenborg kan spille uavgjort
0-0 mot hvilket som helst norsk lag, men da må
vi gjøre det mutters alene på Lerkendal. Vi ønsker publikum og betaler gjerne prisen i form av
tapte poeng. Og når vi først er inne i den gaten
nytter det ikke plutselig å bryte tvert over og
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– Da vi trakk Rosenborg i europacupen, visste
vi allerede om ham, og det ble meget aktuelt i
og med dette. Jeg fikk også meget gode anbefalinger fra George Curtis, den norske landslagstreneren, røpet den legendariske treneren Jock
Stein, som fem år tidligere hadde ledet laget sitt
til topps i Europa.
– Skotsk fotball og Celtic trenger Geir Karlsen.
Denne spilleren kan bli litt av en personlighet
her i landet – og vi trenger slike typer. Det er
ikke så mange av dem i disse dager.
Karlsen ble værende i Skottland i halvannen
måned. Der fikk han fullføre opptreninga etter
skaden, og han skrev til og med amatørkontrakt
slik at han kunne spille flere reservelagskamper
– også inne på enorme Celtic Park.
Det hele resulterte i tilbud om proffkontrakt.
Som amatørspiller ville han få hele overgangssummen på 90 000 kroner i egen lomme.
Kompensasjonen til Rosenborg skulle være en
treningskamp på Lerkendal samt billettinntektene den ga. Men Karlsen forlangte 320 000
kroner, og det ville ikke Celtic gå med på.
Keeperen reiste hjem til jul med uforrettet sak.
I stedet prøvde norske konkurrenter å lokke
ham sørover.
– Fem toppklubber har vært på tråden, men jeg
har takket nei til dem alle sammen. Jeg vil bli her
i Rosenborg. Det ser ut til å bli virkelig sving på
sakene igjen, ikke minst fordi Odd Iversen trener
meget hardt om dagen, kommenterte hovedpersonen.
– Vil du reflektere på et eventuelt nytt profftilbud?
– Selvsagt vil jeg gjøre det, men da må jeg ha
det helt konkret på bordet. Jeg vil ikke gå løs
på noen prøvetid om igjen - jeg vil vite alt på
forhånd.
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Senere på vinteren dukket enda en mulighet
opp: San Diego Chargers letet etter ny «kicker», og en talentspeider hadde latt seg imponere over utsparkene til Karlsen og landslagskonkurrenten Tore Antonsen. Begge keeperne
fikk tilbud om hele 100 000 kroner hver bare
for å prøvespille – og millionlønninger om det
ble kontrakt. Men ingen av dem ønsket å bytte
idrett til amerikansk fotball.
Karlsen var dermed tilbake mellom stengene til
Rosenborg ved seriestart, og fortsatte der han
slapp før skaden – nemlig å holde nullen. Først
52 minutter ut i sjette serierunde sprakk rekka.
Nemesisen Mjøndalen var på ferde igjen, og slik
som i semifinalen i 1968 var Jan Erik Larsen
mannen som senket RBK.
853 minutter uten baklengsmål i serien er fortsatt personlig norgesrekord for en keeper.
Målløse minutter for Karlsen:
13.08.72
17.08.72
27.08.72
10.09.72
30.04.73
06.05.73
13.05.73
20.05.73
23.05.73
28.05.73

Sarpsborg
Lyn
Brann
Mjølner
Brann
Fredrikstad
Skeid
HamKam
Raufoss
Mjøndalen

B
H
B
H
B
H
B
H
B
H

1-1
1-0
0-0
2-0
1-0
1-0
0-0
2-0
2-0
0-1

81
90
90
90
90
90
90
90
90
52
853

Seinsommerseriemester:
8. september 1996
Verken Nils Arne Eggen eller publikum møtte opp da Rosenborg for første
gang ble seriemester hele fire runder før slutt.
Senere har prestasjonen blitt gjentatt i 2003
og 2009 samt av Molde i år, men trolig vil gullet aldri bli sikret tidligere på året enn i 1996.
Den rekordtidlige avgjørelsen kom dessuten litt
overraskende: Lillestrøm hadde nemlig ledet serien store deler av sesongen etter 3-0-seier på
Åråsen i mai. Tromsø - Rosenborg var imidlertid
blitt utsatt helt fra april til juli. Samme kveld som
RBK vant hengekampen, tapte LSK for Vålerenga. Plutselig var Rosenborg foran – for å bli.
Det femte seriemesterskapet på rad ble innkassert da Lillestrøm tapte i Moss. RBK snudde
samtidig 0-1 til 2-1-sliteseier over Start, som
rykket ned. Mini ble matchvinner på en slapp retur fra Frode Olsen på skudd fra Steffen Iversen.
– Vi er fornøyde med å ta gullet, men vi er ikke
fornøyde med den kampen vi gjør i dag, konstaterte Iversen.
Prestasjonene sto sånn sett i stil med tilskuertallet på Lerkendal: 6493 var dårligst så langt i
sesongen.
– Forferdelig dårlig over hele linja. Den eneste
trøsten var at vi vant og ble seriemestere. Nå
kan vi utelukkende konsentrere oss om Champions League, slo kaptein Bent Skammelsrud fast.
Bjørn Hansen ledet RBK fordi Nils Arne Eggen var fraværende. Han var ikke i Orkdal for
å grave opp poteter, derimot i Nord-Italia for

å studere AC Milan, som banket Verona 4-1 i
serieåpninga.
– På hjemmebane har vi absolutt muligheter.
Milan er sårbare, men de har så mange sterke
sider, så de svake synes nesten ikke, analyserte
Eggen.
Dagen før hadde trenerlegenden dessuten
vært på Gamla Ullevi, der han med AIK-trener
Erik Hamrén ved sin side så IFK Göteborg slå
Degerfors 2-0. Fotballhegemoniet i Skandinavia sto på spill i åpningskampen i Champions
League den kommende onsdagen.
– Det er klart du må vite noe om motstanderen.
Det er veldig viktig at spillerne har en følelse
av å kjenne igjen det laget de møter når de går
ut på banen og ikke har møtt dem før, kommenterte Eggen, som noterte flittig i blokka
underveis.
– Hovedkonklusjonen er at mot Göteborg –
som mot alle andre lag – må Rosenborg være
mest mulig Rosenborg. Vi har ikke noen mulighet her hvis vi ikke klarer å gi dem problemer.
Det skal bli interessant å se om vi klarer det.

Kilder:
VG
NRK
Hans Petter Larsen: Troillungan (1980)
Geir Svardal og Harald Grevskott: I Rosenborgs hus
(1997)
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Odd - Rosenborg 2. november
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Svart på hvitt
for ti år siden:

Det var da på tide!

av Christian Brøndbo

Er vi seiersvante, selvsikre, trygge eller arrogante?
Som med alt annet kommer det an på den som
ser. Jeg føler meg trygg på at vi feirer nok et seriegull denne høsten. Media og diverse fotball”eksperter” fokuserer veldig på at RBK har fått
ny trener og at de ikke har fornya stallen med
noen spillere. Det har vært et diskusjonstema
også på våre websider.
Samtidig skal vi ikke glemme at RBK i alle år
har hatt en av de eldste spillerstallene i eliteserien. Hvert eneste år før seriestart kommer
de samme argumentene om aldrende spillerstall

– og hvert eneste år er det disse “gamlingene”
som får utdelt gullmedaljen.
Jeg er også opptatt av at vi får et tilsig av nye
talenter og gode unge spillere, men mest av
alt er jeg opptatt av at de som løper ut på
gressmatta iført trønderbunaden gir alt for den
drakta og klubben de representerer og ivaretar
de stolte tradisjoner som RBK har og representerer.

Intervju med Ola By Rise
av Stein Gorset og Dagfinn Hertzberg

Supporternes store hodepine er at vi ser ut til å tape på overgangsmarkedet
og at RBK ikke har en strategi for å møte et snarlig generasjonsskifte.
Kommentar?
- Ja, jeg ser det der. Jeg leser Kjernens internettsider ofte, og jeg sveiper også innom debattforumet deres en gang i mellom. Jeg er ikke så
bekymra som dere. Jeg bekymrer meg for det,
men derfor er jeg heller ikke bekymra – hvis
dere skjønnet hva jeg mener. (…)
- Jeg er kanskje noe kjappere på avtrekkeren
enn Rune når det gjelder å hente nye spillere.
Vi jobber konkret med tre norske spillere – såpass mye kan jeg si. Vi er kanskje ikke i rute når
det gjelder generasjonsskiftet, men vi har situasjonen under kontroll. Men om vi ikke har 2-3
nye på plass i løpet av 2004, da er jeg like bekymret som dere. (…)
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- Og han der Kennedy Bakircioglü som mange
snakka så varmt om på Kjernens forum? Vi
hadde jo han i kikkerten lenge før dere. Men
han hadde ikke passa i Rosenborg, det er bra
sikkert!
Joda, Ola følger med. Med aktuelle spillere. Og
med oss. Godt å høre.
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av Steinar Leirvik

Skrivekyndig?

Knut Skoglund ble bare 54 år. Kampen mot kreften vant han ikke. Det er
brutalt. Og livets uforutsigbare sårbarhet står provoserende tydelig for oss.

Alle medlemmer i Kjernen er hjertelig velkommen til å komme med bidrag
til medlemsbladet.

Knut Skoglund (1949-2004)

Det er svært mange godord å si om Rosenborgs
formann. Knut Skoglund møtte folk på en fin
måte, og slik ble han godt likt. En flott venn,
kollega og leder som sterkt var med og utviklet
Rosenborg ballklubb (sic) til det klubben er i
dag.
(…) Det føles uvirkelig at han er død. For oss
i Kjernen blir det et stort savn. Knut var en av
våre viktigste støttespillere på Brakka. Ikke bare
i kraft av vervet som styreleder, like mye måten
han jobbet på. Knut så verdien i det Kjernen tilførte og sørga alltid for å gi oss best mulig vilkår
for videre vekst.

Spesielt godt huskes innsatsen hans den hektiske sommeren 2002 da Kjernen jobbet for
løsrivelse fra RBK. Dette var i grunnen en bitter strid, men man klarte å jobbe sammen mot
et felles mål. En uavhengig og frittalende supporterklubb som samtidig bevarte et godt
forhold til klubben. I den prosessen var Knut
helt avgjørende. Knuts støtte og ektefølte entusiasme for Kjernen lar seg verken glemme eller
erstatte.

Intet bidrag er for lite – eller for stort! Skriv av hjertets lyst!
Send bidraget ditt til redaksjon@kjernen.com

Gi Grasrotandelen
din til Kjernen
Norsk Tipping fordeler overskuddet sitt til kultur og idrett. Hvilken kategori
Kjernen tilhører kan diskuteres. Du kan uansett gi en skjerv til oss uten at
det koster deg noe som helst!
Gjennom «Grasrotandelen» blir fem prosent av innsatsene dine blir gitt til ei forening etter ditt eget
ønske. Vi håper du velger å gi din andel til Kjernen. Vi lover deg til gjengjeld et bedre medlemskap –
ikke minst billigere borteturer!
Verken innsatsbeløpet ditt eller premien din blir påvirket av donasjonen – du gir rett og slett bort
penger gratis. Kort forklart er tanken at du sjøl skal være med på å bestemme hvem Norsk Tipping
skal fordele overskuddet sitt til.
Din andel blir gitt til Kjernen uavhengig om du spiller hos kommisjonær, på nett eller med mobilen.
Alle spill teller – utenom på Extra og Flax.
Det er flere ulike måter for å registrere Kjernen som mottaker, men den enkleste metoden er gjerne
å sende en SMS til 2020 med kodeordet «grasrotandelen 983064035».
Lykke til med tippinga!
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Julenøttsvar
1. 26. oktober 1927.
2. Fotball, ishockey og håndball.
3. Grønne.
4. Rundreise i Sovjetunionen.
5. Jan Christiansen og Svein Haagenrud.
6. Edge. Morten “Diesel” Dahl tok over da Ola
ga seg.
7. 1978.
8. Tyske Michael Hansen i 1983.
9. Dalgård stadion.
10. Jan Hansen.
11. Ett, i 1989.
12. Svarte ermer på trøya og lange shorts.
13. På grunn av overvann på banen.
14. Lierse, Belgia.
15. Ga den bort til Jørn Jamtfall, som manglet
to kamper på å få medalje.

16. To ganger: 1990 og 1992.
17. Jan Gunnar Solli, Per Ciljan Skjelbred, Alexander Tettey, Ørjan Berg, Daniel Braaten, Vidar
Riseth og Marek Sapara.
18. Rade Prica (2009, 2011 og 2012) og
John Chibuike (2013).
19. To: 2001 og 2004.
20. Christian Steen.
21. George Curtis, Nils Arne Eggen, Tor Røste
Fossen og Åge Hareide.
22. Ti.
23. Mikael Dorsin i 2004.
24. Einar Jørum og Eldar Hansen.
25. Han skulle begynne på lærerstudier i Oslo.

Banehopperlista

Rosenborg - Strømsgodset 9. november

Webgruppa i Kjernen ønsker hjelp til å videreutvikle nettsidene våre.
Et lite prosjekt i øyeblikket er å relansere banehopperlista, hvor medlemmer får mulighet til å føre
statistikk over hvilke bortekamper de har vært på.
Vi ønsker i den forbindelse å komme i kontakt med bidragsytere som er drevne i PHP, SQL og
gjerne WordPress.
Interessert i å hjelpe Kjernen til å bli en bedre supporterklubb?
Kontakt webgruppa på web@kjernen.com.
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Returadresse:

Kjernen, Postboks 3504, 7419 TRONDHEIM

Kontakt Kjernen
Medlemskap: medlem@kjernen.com
Turer: turer@kjernen.com
Annet: styret@kjernen.com
kjernen.com
facebook.com/kjernencom
twitter.com/kjernencom
youtube.com/kjernentv
Kjernen
Postboks 3504
7419 TRONDHEIM

