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 Tillykke...
... du sidder netop nu og læser i Viborgs første fanzine. Et fanzine er 
et begreb, der dækker over en samling artikler - der alle på den ene 
eller anden måde - omhandler det at være fan. Fodbold fanzines er 
kendt fra Italien, England og Sverige, hvor de alle med forskellig 
fokus har beskrevet fan situationen for de forskellige fangrupper. Vi 
vil i de kommende måneder forsøge at definere, hvad vi synes, et 
fanzine i Viborg bør indeholde.

Formålet med dette blad er at skabe bedre forståelse mellem de 
forskellige grupper på Syd tribunen. Vi håber, at det kan skabe flere 
aktive fans, så vi bedre når vores fælles mål; den ultimative støtte til 
spillerne. (Derudover skulle det selvfølgeligt også gerne være sjovt 
og underholdende.)

Som sagt er der ikke faste rammer for, hvad disse sider for frem-
tiden skal indeholde, så derfor vil vi opfordre alle, der har ideer 
eller noget på hjerte til at udtrykke dem. Man kan enten skrive til 
fanzine@fanatikos.dk eller hive fat i folkene, der deler fanzinet ud. 

Viborg Ultras



DE HISTORISKE 
MEDALJER
Forårssæsonen bliver historisk. Det sker, når Viborg FF af 1896 runder 110 
år den 1. april 2006. Det sker også den 13. maj, hvis Viborg FF efter sidste 
spillerunde får overrakt det første sæt medaljer i en landsdækkende liga.

Men om vi får medaljer, skal helst ikke afgøres den 13. maj. Det skal 
afgøres længe før. De fleste havde nok ønsket, det allerede var afgjort oven 
på et godkendt efterår og en øjeblikkelig tredjeplads efter de to mestersk-
abskandidater FCK og Brøndby. Men to nederlag mod OB og en dårlig 
afslutning på efteråret betyder, at netop OB ikke er sat endegyldigt af og 
kan nå at hente os endnu.

Som viborgenser må man ikke håbe, at medaljekampen bliver afgjort på, 
hvad klubberne har foretaget sig i vinterpausen. For på det punkt har vi 
ikke været overbevisende. Hvor andre klubber har brugt vinterpausen på at 
købe flittigt ind, har vi slanket en i forvejen smal trup. Væk er Søren Fre-
deriksen, John Dyring og den pokerglade Søren Fadøl, som på trods af sit 
gennembrud i efteråret, valgte at starte forfra hos vores direkte modstander 
i medaljekampen, OB. Som erstatninger er hentet Jacob Olesen, der vel kan 
gøre os lidt mindre tandløse på dødbolde, og Christian Flindt Bjerg. Ingen 
af dem ligner folk til startopstillingen, så situationen på mandskabssiden er 
ikke bedre end i efteråret. Omvendt viste efteråret, at selv med en smal trup 
kan tingene lykkes, hvis den rette indstilling er til stede.

I dette korte forår bliver indstillingen afgørende! Og så kan man jo godt 
frygte, at indstillingen slet ikke er der, netop som de historiske medaljer er 
inden for rækkevidde. Sæsonforberedelserne har været præget af spil og 
resultater af svingende kvalitet. På den anden side kan vi måske trøste os 
med, at storslåede forberedelser ofte er ensbetydende med elendige sæsoner. 
Og elendige forberedelser tilsvarende plejer at betyde, noget stort er i vente.

Så ud fra Viborgs egen særprægede logik er der forhåbentlig lagt op til 
historiske medaljer.



Grupperne på Syd - 
                        før og nu

Der findes netop nu en række forskellige fangrupper på Viborg stadions Syd tribune. 
Vi vil her præsentere et par stykker af dem. Senere i bladet vil man kunne læse om 
7860.

The green pride
Den officielle fanklub med det særprægede navn har eksisteret siden 1993. Havde 
sin storhedstid omkring pokaltriumfen. Siden er det gået støt nedad bakke, hvilket 
intet tilsyneladende har kunnet ændre. Mange på Syd håber på en revival, så TGP 
igen kan gøre sig gældende som aktiv fangruppe.

Locos
Startet i 2004 af en gruppe die hard VFF fans. De er en uafhængig fraktion, der 
hverken hører under den officielle fanklub eller Viborg Ultras. Findes på øst, hvor 
det i efteråret er lykkedes dem at give lyd fra sig og få andre fans med.

Commando Ultras 2000 (CU)
Som navnet antyder, har denne gruppe eksisteret siden 2000, hvor den blev skabt af 
tidligere medlemmer af hedengagne Trueligans. En gruppe der altid har haft særde-
les restriktive adgangskrav og derfor stadig kun tæller en håndfuld. 

Fanatikos 
Da gruppen blev skabt i 2002, havde de færreste forestillet sig det ramaskrig, denne 
gruppe frivilligt og ufrivilligt skabte. Ifølge fusionklubbens fans består gruppen af 
prepubetære bebumsede ballademagere. Lige knap sandt, men fanatikos har i hvert 
fald fra starten haft en forkærlighed for romerlys og fanatisme på diverse tribuner. 

Shamrock Ultras (SU)
SU hed i ganske få dage Fanatikos Young Boys, men drengene besluttede ganske 
fornuftigt at skabe en egen profil og selvstændig identitet. SU er dog uløseligt knyt-
tet til Fanatikos igennem fælles busser og Viborg Ultras. Gruppen har nu i godt et år 
været den største gruppe på Syd og konstant været garant for sange, tifoarbejde og 
uovertruffen opbakning. 

Surrender Crew
Gruppe, der blev startet i efteråret 2003 af Viborgs absolut bitreste. Det er en gruppe, 
der består af folk som snart har været med i utallige år og derfor kender alt til gud-
ernes veje. Sværger til 8. pladsen.



Slagelse Topboys
Startet af en enkelt ildsjæl, som siden har været fast inventar både ude og hjemme. 
Slagelse Topboys har til flere kampe haft selskab af andre fra den vestsjællandske 
by med det sunde rygte. 

Viborg Ultras
En paraplygruppe bestående primært af ovenstående grupper plus løsgængere. Det 
er lykkedes gruppen at sende busser til størstedelen af udebaneturene i efteråret. 
Herunder lykkedes det at sende imponerende 3 busser til de sidste par Herning 
kampe.

Der har i årenes løb været utallige grupper, der har haft større eller mindre gen-
nemslagskraft. De spænder over det humoristiske til det rent hovedrystende.

Trueligans
En gruppe der blev skabt af en flok yngre medlemmer i TGP i 1997. Gruppen 
havde en løs tilknytning og havde som sådan ikke andet formål end at tage med på 
udebane og til alle hjemmekampe. Det var den hårde kerne, og de kunne i sin tid 
kendes på de legendariske halstørklæder.

Bleisuppe og The Greens
To grupper som senere kom til at blive til SU. Folkene bag Bleisuppe valgte, uvist 
af hvilke årsager, at lave en gruppe kun for den største lejesvend Viborg endnu har 
set, Imants Bleidelis. The Greens fiflede allerede tidligt rundt med banner, flag og 
merchandise produktion.

Alligators from the dark side
Noget af det mere mærkværdige på den viborgensiske fansscene. Hvem er de, hvor 
er de og hvorfor var de i første omgang? Levede så vidt vides på et ekstremt had til 
indavlen.



       7860 Ultras

I efteråret dukkede en ny uofficiel gruppe op på Syd. 7860 Ultras er en gruppe unge 
fra Spøttrup kommune med postnummer 7860, som har holdt med VFF igennem 
længere tid og fik lysten til at være der, hvor det sker og samtidig hjælpe holdet frem 
gennem deres støtte.

Gruppen har været mellem 4 og 10 til kampene i efteråret, men selvom de ikke 
tæller så mange medlemmer endnu, har de allerede gjort sig fint bemærket ved at 
have deres egne flag med. På den måde hjælper de med det visuelle til de gange, 
hvor der ikke er arrangeret tifo. Gruppen har både almindelige flag og topinds. De 
første flag er blevet tegnet i fri hånd, men i vinterpausen har gruppen lånt en projek-
tor at tegne efter. På den måde bliver motiverne pænere. Det gør de også, jo flere 
man laver. Øvelse gør mester.

Inspirationen til motiverne har 7860 Ultras fundet på udenlandske ultragruppers 
hjemmesider. Det koster ca. 50 kr. i materialer at lave et flag, men det bliver bil-
ligere, hvis man laver flere af gangen. Udover den visuelle effekt kan flagene også 
bruges til at udtrykke sine holdninger. Tit er der et budskab på flagene, men generelt 
synes 7860 Ultras, at jo mere farve og vildskab jo bedre.

Interesserede er velkomne til at kontakte gruppen, hvis de kommer fra Skive-om-
rådet og har lyst til at komme med til Viborg Stadion og give den gas. De fleste i 
gruppen er mellem 15 og 18 år. På gruppens hjemmeside www.7860ultras.dk kan 
man læse mere om gruppen.

Hvis man bor for langt væk vil det nok være svært at følges med 7860 Ultras, der 
tager toget til kampene. I stedet kan man forsøge, at samle dem i området man 
kender, som elsker VFF og som også har lyst til at støtte VFF. Hvis man gør det, vil 
det nok være en fordel at få kontakt til nogen i det uofficielle. Og så vigtigst af alt 
møde op på stadion, lære sangene og give den gas.

Så længe man har lyst til at give den gas, er man velkommen til at stille sig på Syd 
sammen med de uofficielle. Og ellers kan man skrive på forum, spørge til de uof-
ficielle, tage med på busturene. Hvis man giver den alt, hvad man har på stadion og 
er med til at sætte farve på tribunen, skal man nok komme med i fællesskabet.

  Sådan skabes en gruppe i løbet af kort tid



Det er bestemt ikke meningen, at Syd tribunen skal være et sted, hvor folk 
ikke har lov til at gøre, hvad de har lyst til. Eller hvor man er bange for ikke 
at passe ind. Tværtimod skal alle have lov til at flage, synge og fyre den af 
som det passer dem. Der er dog et par uvaner på Syd tribunen, som de fleste 
forhåbentligt kan være foruden...

... det er vigtigt, at ingen vandrer rundt, rejser sig midt under eller ikke 
engang deltager i tifoer. En tifo er en kompliceret koreografi bestående af 
mange forskellige dele, der tilsammen udgør en helhed. For at denne helhed 
tilsammen udgør en tifo, vi kan være bekendt, er det vigtigt, at alle hjælper 
med at køre rulleflag ned, at man flager og, at man i det hele taget følger 
tifogruppens anvisninger. 

... at folk tager flag med hjem! Det gælder på Syd, som alle andre steder, 
at man ikke tager noget uden at få lov. Flagene, som tifogruppen har skabt, 
er ikke din ejendom! Det skulle gerne være sådan, at flagene også er der 
til næste kamp. En undtagelse er, hvis du kommer til samtlige kampe på et 
år og samtidigt husker flaget til hver kamp - i så fald skal du bare give den 
gas... 

Ved at følge ovenstående retningslinier kan vi sammen sørge for, at Syd 
fortsat danner rammen for nogle af Danmarks flotteste tifo. 

Tifogruppen

          OPROP!
               Til alle Viborg fans på Syd



Kort nyt
- Der vil inden længere blive introduceret nye materialer på Syd 
tribunen. Merchandise såvel som standardudstyr.

- Turen går næste gang til Horsens. Tjek fanatikos.dk for oplysnin-
ger. Der bliver bus...

- Rygterne vil, at Syd er beriget med en hardcore Thomas “Den 
hvide Pele” Andie fraktion.
  

Næste nummer
- Hvad er ultra?

- Kampreferat fra Horsens


