Nu handler det om FCK
ISBN:

9788772000084

Sprog:

Dansk

Forlag:

Peoples Press

Forfatter:

Johan Lyngholm-Bjerge

Udgivet:

3. november 2017

Kategori:

Sport og fritid

Nu handler det om FCK.pdf
Nu handler det om FCK.epub

I SOMMEREN 1992 blev to københavnske traditionsklubber slået sammen for at skabe en fodboldmæssig
stormagt i Danmark. Det skete bare en lille uge efter den danske EM-triumf, og den 1. juli – samme dag som
klubbens officielle stiftelse – spillede F.C. København sin første kamp nogensinde mod schweiziske
Grasshoppers. Siden har FCK taget store spring. I sommeren 2017 kunne de fejre 25-års jubilæum med et
suverænt dansk mesterskab. På et kvart århundrede er det blevet til 12 danske mesterskaber, otte pokaltitler og
store europæiske eventyr i Champions League. Denne bog fortæller historien om F.C. Københavns turbulente
vej til en status som Nordens største fodboldklub. Lige fra klubbens første mesterskab i debutsæsonen til Don
Ø-æraen, der grundlagde en succesfuld epoke i Europa, og frem til de gyldne perioder under Ståle Solbakken
med magiske aftener i Parken mod Manchester United og FC Barcelona. Men det er også fortællingen om
højrøstede magtkampe i kulissen, om pinlige ydmygelser i Europa og en trænerkarrusel, der ad flere omgange
har haft fart på. JOHAN LYNGHOLM-BJERGE er tidl. journalist på BT og Berlingske. I dag er han
selvstændig og har bl.a. skrevet for Politiken, Euroman og det engelske fodboldmagasin FourFourTwo.
Alle har den slags dage, hvor det ikke kører. Medaljekampene i kvindernes håndboldliga bliver for første
gang i otte sæsoner uden FCM Håndbold. Det er fordi at han har takka nei til Rosenborg flere ganger, og at
han har vært englandsproff. Vi skal bede dig om at oprette et nyt kodeord, før du kan logge ind. 10.

Meld og indberet hvidvask på denne side.
« Valutakursen på den svenske krone er lige nu så billig, at det sagtens kan betale sig at krydse
Øresundsbroen for en omgang shopping Sidelinien er FCKFC's debatforum. 2017 · Med mere end 13. Da
Peter Gade lagde ketsjeren på hylden ved at slå Verdensmesteren Lin Dan i en opvisningskamp 27. I dette
efterår skal Sanne Salomonsen desuden spille en større soloturné, og den bliver der også holdt fast i, fortæller
Henrik Seifert. 09. )… nu vil jeg gerne vise jer noget. Det ødelægger det hele. Da Peter Gade lagde ketsjeren
på hylden ved at slå Verdensmesteren Lin Dan i en opvisningskamp 27. Jeg kan faktisk ikke rigtigt huske
tiden før … Var jeg glad i låget dengang. Derfor er det også blevet tid til - I flere år har I talt om, at mit hold
manglende ”Compotamenti giusti” (kan oversættes med manglende vilje, red. 09.
Bliver begreberne ikke brugt i flæng. 10. 2017 · Med mere end 13.

