
af Guldbrand 

 
Følgende artikler, tager udgangspunkt i egne erfaringer, fra mange års erfaring med Football Manager. 
Artiklerne er skrevet uden nogen form for viden omkring selve kodning af spillet og kan derfor ikke 
betragtes som en facitliste, men i stedet som et udtryk for min måde at spille manager på, med stor succes. 
Jeg har oplevet utallige mesterskaber og oprykninger, med denne fremgangsmåde og jeg føler mig derfor 
sikker på, at man kan opnå stor succes, ved at anvende teorien bag disse artikler. Det er dog vigtigt at 
understrege, at der ligger meget mere bag end disse artikler for at opnå succes. Taktikken, træningen, 
teamtalks, pressehåndtering etc. er alt sammen afgørende for at opnå succes, så man kan ikke forvente at 
mine artikler alene kan give succes. 
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Forord: 
Følgende guide, tager udgangspunkt i egne erfaringer og kan på ingen måder ses som en facitliste, men 
mere en retningsgivende måde, at sætte sin taktik op på. Guiden er ligeledes skrevet for, at komme de 
downloadede taktikker til livs og for at give den enkelte bruger, mulighed for en bedre forståelse for det 
taktiske i FM og mulighed for selv at kreere sin egen taktik. 
 
Hele det taktiske grundlag, tager udgangspunkt i at gøre det modsatte af sin modstander, for på den måde 
bedst muligt at counter dem. Dette gør sig gældende, i både sin formation og de generelle strategier, hvor 
jeg i denne guide tager udgangspunkt i de generelle strategier (Filosofi & Startstrategi) Det er udelukkende 
ved brug af disse to indstillinger jeg sætter min taktik, med stor personlig succes! 
 
Hvad er Filosofi? 
(Filosofi findes inde under ”Taktik” --> ”Holdinstruktioner”) 
Under fanebladet ”Filosofi”, har man mulighed for at vælge mellem seks forskellige indstillinger, der 
indikere hvor meget spillerne vil bidrage i flere faser af spillet. Det er udelukkende en indstilling, der 
fortæller hvor stationære dine spillere skal agere på banen, eller hvor meget løbefrihed de har. Desto mere 
stift du spiller, jo mere stationære vil dine spillere agere på banen, mens jo mere flydende du spiller, desto 
mere vil den enkelte spiller bidrage til flere faser af spillet. Det har altså ingen indflydelse på kreativ frihed, 
driblinger, afleveringer etc. 
 
Alle indstillinger har hver deres styrker, men som udgangspunkt mener jeg, at man skal spille enten stift 
eller meget stift når man er favorit og flydende eller meget flydende når man er underdog. Årsagen til at 
man bør spille stift eller meget stift som favorit, er at det formodes at man har det bedste hold spiller for 
spiller og derfor bør det ikke være nødvendigt,  at åbne udnødvendigt op i ens defensiv, for at jagte 
scoringer. Denne opgave, bør ens offensive spillere selv være i stand til at udføre, da de bør være bedre 
offensive spillere, end hvad deres direkte modstandere, er af defensive spillere. Samtidigt bør ens 
defensive spillere, også selv være i stand til at afværge et angreb, uden defensiv hjælp fra de mere 
offensive spillere.  
 
Omvendt, er man underdog mod et hold, der er bedre end en selv og derfor også må formodes at være 
bedre spiller for spiller, så bør man spille mere flydende. Dette er fordi, at ens spiller i langt større grad er 
nød til at samarbejde og bakke hinanden op, for at forsvare sig eller for at bryde igennem modstanderens 
defensiv. 
 
F.eks. er det vigtigt at ens backs kommer med i overlap, eller at de centrale midtbanespillere kommer med 
frem i angrebene, for at skabe overtals situationer. Ligeledes er det også vigtigt, at man rent defensivt er 
flere om at presse modstanderne og at de samarbejder om at lave bolderobringer.  
 
 
Hvad er Startstrategi? 
(Startstrategi findes inde under ”Taktik” --> ”Holdinstruktioner”) 
Denne indstilling giver mere eller mindre sig selv og behøver derfor ikke den store introduktion. 
Indstillingen afgøre, i hvor stor en grad man skal spille offensivt eller defensivt. Det er dog vigtigt, at man 
her kigger på sin modstander og deres måde at spille på, fremfor selv at vælge. I nogle tilfælde vil man 
opleve at en bedre modstander og favorit, vælger at spille defensivt, hvorfor man selv er nød til at spille 
offensivt for at counter dem. Det er her specielt afgørende at aflæse oddsene op til en kamp, da de giver et 
nøjagtigt billede af favoritværdigheden, mellem en selv og sin modstander. Ved at kende denne 
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favoritværdighed, så har man også langt større mulighed for at forudsige modstanderens taktik.  
 
 
Retningsgivende, ikke facit! 
Kæmpe underdog: Hvis dine odds for sejr er 5.00<, Meget flydende & offensivt 
Stor underdog: Hvis dine odds for sejr er 4.00<, Meget flydende & kontra 
Underdog: Hvis dine odds for sejr er mellem 3.00-3.90, Flydende & kontra 
Tæt opgør: Hvis dine odds for sejr er mellem 2.60–3.00, Balanceret/flydende & standard 
Tæt opgør: Hvis dine odds for sejr er mellem 2.20–2.50, Balancerert/stift & standard 
Favorit: Hvis dine modstanders odds for sejr er 2.50< Stift & kontrollerende 
Stor favorit: Hvis dine modstanders odds for sejr er 4.00<, Meget stift & offensivt 
Kæmpe favorit: Hvis dine modstanders odds for sejr er 5.00<, Meget flydende & kontra 
Mega favorit: Hvis dine modstanders odds for sejr er 8.00<, Meget flydende & kontra/defensivt 
 
 
 
- Der skal dog gøres opmærksom på, at man i nogle tilfælde med stor succes kan spille flydende som 
storfavorit, eller hvis man ønsker at jagte en sejr. Hvis ens angribere ikke formår at bryde modstanderens 
forsvar, så kan det være en fordel at tillade flere løb fra andre spillere for at lægge et yderligere pres. Man 
skal dog være opmærksom på, at dette samtidigt vil give mere plads i din defensiv, som modstanderen vil 
kunne udnytte. Men som hovedregel kan ovenstående anvendes. 
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Producenterne bag Football Manager, har igennem udviklingen af spillet gjort meget i, at udvikle en 
realistisk og dynamisk AI, som er i stand til at træffe beslutninger, tilpasse sig og ændre i sin taktik. Denne 
dynamiske AI, betyder at man oplever mere modstand under kampene og at man vil opleve at manglede 
justeringer fra egen side, kan koste dyrebare point.  
 
Der er tre hændelser, som vil kunne få AI’en til at ændre i taktikken og tilpasse sig. Det er derfor vigtigt, at 
man har kendskab til omfanget af disse hændelser, da det kan give en selv fordelen, ved på forhånd at 
reagere og på den måde snyde AI’en til sin egen fordel. De tre hændelsesforløb er følgende:   

•   En scoring 
•   En udvisning 
•   Tid 

 
Ved en scoring 
Mange har sikkert oplevet, at man ved en scoring, kort efter hurtigt får et mål imod sig. Dette skyldes 
ganske simpelt, at modstanderen i sekundet efter din scoring har tilpasset sig og ændret sin taktik til deres 
egen fordel. Desværre findes der ingen facitliste til FM og derfor heller ingen endegyldige svar, til hvordan 
man bør reagere i forhold til en scoring – hvad enten det er en selv der scorer eller modstanderen. Derfor 
handler det i høj grad om føling og en logisk tanke om, hvordan et hold i virkeligheden ville reagere, hvis de 
enten scorer eller får en scoring imod sig.  
 

Eksempler: 
Hvis jeg skal give eksempler på nogle af de ”træk” som jeg gør mig, så plejer jeg stort set altid – såfremt jeg 
er favorit, eller opgøret er tæt, at gå mere offensivt til værks, hvis jeg bringer mig i front. Starter jeg f.eks. 
ud med at spille ”standard” og bringer mig selv i front med et-nul, så skifter jeg med det samme over til 
”kontrolleret”, for at lægge et ekstra pres på modstanderen og for at forhindre dem i at presse mig. 
Kommer jeg yderligere foran, så skifter jeg til ”offensivt”, for at forsøge at lukke opgøret. Kommer jeg også 
foran med tre-nul, så har man to muligheder, som kan varriere fra hvilken klub man er. Enten så skifter jeg 
tilbage til ”kontrolleret”, da jeg betragter opgøret som ”lukket” og derfor ikke længere ønsker at risikere 
noget bagud, men samtidigt heller ikke ønsker at modstanderne skal få plads, til at få organiseret deres 
offensiv og lægge pres på mig. Eller også, så fobliver jeg på offensiv, for hverken at give modstanderen tid 
eller plads til at opbygge et pres på mig.  
 
Årsagen til at jeg spiller mere og mere offensivt i kampen, er fordi jeg ved at modstanderen vil forsøge at 
gøre det samme, for at få en hurtig udligning. Ved derfor at lægge et tungt pres på dem, så udnytter jeg det 
mentale overtag som mine spillere har fået ved scoringen, til at presse modstanderne yderligere tilbage. 
Deres offensive mentalitet, sammenholdt med at de bliver presset tilbage, vil skabe en masse plads mellem 
deres linjer og usammenhæng i deres spil, som mine spillere kan udnytte. 
 
Er jeg favorit inden opgøret og i stedet starter på ”kontrolleret” ved start, så skifter jeg stadig over til en 
mere offensiv taktik, hvis jeg kommer i front. Kommer jeg foran med to-nul, så forbliver jeg på ”offensiv”. 
Ved en tre-nul scroring, så gælder der her det samme, som nævnt i ovenstående, hvor jeg enten forbliver 
på offensiv, eller skifter til en mere tilbageholdende taktik, dog uden at stille mig defensivt. 
 
Et andet eksempel på nogle af mine træk, er hvis jeg er storfavorit og at jeg netop er kommet bagud mod 
bundholdet. Her er det vigtigt, at man nøje overvejer ens træk, da der er flere muligheder for tilpasninger. 
Der er vist ingen tvivl om, at modstanderen her ønsker at trække sig helt tilbage og kæmpe for resultatet. 
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Nogle vil derfor mene, at man skal angribe for fuldt blus og dette er heller ikke nødvendigvis forkert, men er 
det mig, så vil jeg i stedet trække mig længere tilbage på banen, for netop at lokke modstanderne frem, for 
derefter at udnytte det hurtige omstillingspil samt de huller og den plads som vil opstå i modstanderens 
defensiv. 
 
Man kunne finde hundredvis af eksempler, men det vigtige er, at man har en forståelse for at AI’en vil 
agere ved en scoring og at man nøje bør overveje og forsøge at forstå dens handling, for selv at kunne 
tilpasse ens egen taktik, så man igennem hele kampen har overtaget. Det vigtige er, at overveje hvilke 
muligheder man selv har og hvad ens beslutning har af fordele og konsekvenser. Nogle gange kan det virke 
ulogisk, at spille offensivt imod et tophold, men omvendt så kan man risikere, at blive presset helt i bund 
ved at spille defensivt, hvilket blot får modstanderne til at komme i store bølger af angreb.  
- Hvor tit er det lige, at det er en fordel at pakke sig imod Barcelona..?  
 
En udvisning 
Ligesom ved en scoring, så har en udvisning naturligvis også en effekt og alt efter styrkeforholdet imellem 
dit hold og modstanderen, så vil AI’en tilpasse sig forskelligt. Men det er ikke kun Ai’en som bør tilpasse sig, 
det bør man også selv gøre. En udvisning bør få en til at overveje, hvorvidt man skal gå mere defensivt eller 
offensivt til værks, da begge kan have sine fordele – alt efter modstanderen. Det kan måske lyde underligt, 
at gå mere offensivt til værks hvis man selv kommer i undertal, men faktisk, så kan det sikre at man ikke 
bliver overtromlet af modstanderen. Overvej derfor nøje dit næste træk, da det vil være afgørende for 
resten af kampens forløb. 
 
Tid 
Tiden har naturligvis også en effekt på Ai’en, da den naturligvis har et resultat som den, enten skal forsvare 
eller jagte i den sidste fase af kampen, eller op til halvleg. Igen er det vigtigt, at tage modstanderen i 
betragtning og overveje hvad der er det mest logiske træk for den at gøre. Nogle gange kan et uafgjort 
resultat være nok og derfor vil den ikke nødvendigvis lægge mere pres på. Andre gange, vil den i stedet 
jagte et resultat og derfor også begynde at smide flere spillere frem. 
 
Hvad enten AI’en vælger at gøre, så er det vigtigt at man selv er klar til at reagere og måske endda ligefrem 
gøre det før AI’en. Som nævnt tidligere, så kan en et-måls føring være farlig at forsvare, hvorfor den bedste 
løsning kan være selv at begynde at presse modstanderen, for at jagte en to-måls føring og dermed lukke 
kampen, i stedet for at forsvare den smalle et-måls føring hjem. Man er nød til at tænke på, at desto mere 
man selv forsvarer, desto mere indbyder man modstanderne til at komme frem på banen og lægge pres på 
dig. 
 
Er man favorit, så vil jeg altid forsøge at jagte scoringen og lukke opgøret. Er jeg derimod underdog, så 
handler det om at lukke hullerne og forsvare sig. Det kan dog være farligt, at stille sig for langt tilbage, da 
det blot giver mere plads til deres offensive kræfter på din banehalvdel. 
 

Konklusion 
Ved at have kendskab til, at AI’en kan ændre sig og vil tilpasse sin taktik i forhold til kampens forløb, så har 
man muligheden for at gøre brug af denne viden og snyde AI’en. Det er derfor vigtigt, at man ved en 
scoring eller en udvisning, med det samme overvejer hvad AI’ens næste træk kunne være og om man selv 
bør reagere, eller forsætte med den nuværende taktik. Som en hjælp, kan det være en fordel at sætte 
kampen på pause (tryk på space), så man får lidt ekstra tid at overveje ens træk i. Tiden er også en 
væsentlig faktor og hele tiden bør man overveje, om AI’en snart kunne finde på at ændre i sin taktik. Nogle 
gange står det som tekst under kampen, mens der andre gange ikke står noget, når AI'en ændre i sin taktik. 
3D forløbet kan blandt andet bruges som indikator for, om modstanderen har ændret deres taktik (antallet 
af chancer indenfor en kort periode) 
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Som en lille sidenote, så er det min kraftige overbevisning, at der ikke findes held eller uheld i FM. Taber 
man, så er det fordi man taktisk har gjort noget forkert (også selvom der står 30-1 i chancer) mens det er 
fordi man taktisk har gjort noget rigtigt, hvis man vinder. At kunne tilpasse sig, er en vigtig evne i FM, da 
man enten kan blive ramt af et rødt kort, eller en dum scoringer. Derfor er det vigtigt at man er i stand til at 
reagere og agere i forhold til dette, så man sikre at det altid er en selv der har fordelen. Skulle man være i 
tvivl om favoritværdigheden op til en kamp, så kan oddsene inden opgøret bruges. De giver en fantastisk 
mulighed, for at vurdere hvordan ens tilgang til opgøret bør være og hvordan man kan forvente at 
modstanderen reagere i løbet af en kamp. 
 
 

- Alle informationer er baseret ud fra egne iagttagelser og erfaringer, da der hverken er taget kontakt til producenten 
af spillet, ej heller er kendskab til kodningen af spillet. 
  



Som supplering til mine artikeler ”Taktiske 
Teorier” & ”Dynamisk AI”, så har jeg valgt, at 
skrive nogle af mine erfaringer og valg ned, så 
andre har mulighed for at få en forståelse for, 
hvordan det er at jeg reagere i løbet af en kamp. I 
alt har jeg skrevet om 18 kampe, hvor de første 
15 er om mit OB hold i trejde sæson. De to 
forgangne sæsoner endte i to mesterskaber, så 
det er et stærkt hold jeg har og som også er klare 
favoritter i mange af opgørerne.  
 
Pga. den store favoritværdighed som mit hold 
ofte har i en kamp, har jeg også valgt at lave et 
hurtigt spil med SønderjyskE, for at vise nogle af 
de træk jeg gør mig som et bundhold. Her blev 
det til fem kampe, mod forskellige modstandere 
som findes sidst i dette opslagsværk. Normalt 
spiller jeg dog ikke med hold som SønderjyskE, så 
det har været eksperimeterende for mit 
vedkomne, men alligevel syntes jeg at udfaldet 
har været meget godt og brugbart.  
 
 
OB – FCN  
1.50 – 3.60 – 5.50 
Start, Meget flydende & kontra 
1-0, Meget stift & offensivt ’3 
2-0, Meget stift & offensivt ’30 
2-1, Meget stift & offensivt ’69 
3-1, Meget stift & kontrollerende ’77 
 
Kommentar: 
OB-FCN 

Da jeg tror at FCN vil stille sig tilfredse med det ene 
point, og forsøge at forsvare det hjem, stille jeg mig 
defensivt for lokke modstanderen frem på banen. 
Dette giver pote, og straks efter skifter jeg over til en 
offensiv taktik, for at lægge et pres på dem, nu hvor de 
skal frem og hente en udligning. FCN får dog reduceret 
mod slutningen af kampen, hvor jeg måske forinden 
skulle have ændrt mentaliteten til kontrollerende. Pga. 
deres scoring forbliver jeg på offensiv, og skifter først 
til kontrollerende, da jeg bringer mig på 3-1.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Statistik: 
 
OB – 13 kampe, 11 sejre, 1 uafgjort, 1 nederlag. 
SE – 5 kampe, 2 sejre, 3 uafgjort, 0 nederlag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Velje – OB 
4.50-3.25-1.67 
Start, Meget stift & offensivt 
Rødt kort til vejle, Meget flydende & kontra ’13 
0-1, Meget stift & offensivt ’27 
 
Kommentar: 
Vejle-OB 

Selvom jeg er store favoritter, så forventer jeg at Vejle 
trods alt vil forsøge at få lidt ud af kamp. Derfor starter 
jeg ud med at spille meget stift & offensivt, for at 
lægge et pres på dem, og sørge for at det er mig der 
kontrollere kampen. Da Vejle tidligt i kampen får rødt, 
så skifter jeg også til Meget flydende & kontra, da jeg 
tror Vejle på dette tidspunkt udelukkende tænker på at 
forsvare det ene point og at jeg derfor er nød til at 
lokke dem frem på banen, for at skabe plads og huller 
imellem deres linjer. Da jeg kommer foran, skifter jeg 
tilbage til meget stift & offensivt, for at lægge pres på 
dem, da jeg nu forventer at Vejle vil forsøge at få 
udlignet. Jeg kunne dog måske have været blevet på 
meget flydende og defensivt, for at jagte endnu en 
scoring, men så ville det samtidigt betyde at Vejle ville 
få mere plads til at få udlignet. 
 

 



Silkeborg– OB 
5.50-3.60-1.50 
Start, Meget flydende & kontra 
0-1, Meget stift & offensivt ’9 
0-2, Meget stift & offensivt ’23 
0-3, Meget stift & kontrollerende ’39 
1-3, Meget stift & offensivt ’64 
1-4, Meget stift & standard ’70 
Skifter over til Meget stift & offensivt ’77 
1-5 Meget stift & offensivt ’79 
 
Kommentar: 
Silkeborg-OB 

Nøjagtigt som i kampen mod FCN, så starter jeg 
ud med en tilbageholdende taktik, for at lokke 
Silkeborg frem på banen. Dette lykkedes med stor 
succes og da Silkeborg skal frem og jagte et 
resultat, så er det at jeg skifter over til at spille 
offensivt, for at udnytte den plads de skaber bag 
deres kæder, samt forhindre Silkeborg i at 
lykkedes med deres pres.Da jeg kommer foran 0-
3, skifter jeg over til en kontrollerende taktik, 
men dette udnytter Silkeborg til at få reduceret. 
Jeg skifter derfor tilbage til en offensiv taktik, som 
hurtigt sikre mig endnu en scoring. Igen skifter til 
tilbage til en mere afholdende taktik, dog denne 
gang til standard, men her oplever jeg hurtigt at 
Silkeborg begynder at skabe flere farlige chancer. 
Derfor skifter jeg tilbage til offensivt, som gør at 
jeg igen får overtaget i kampen, og endda 
lynhurtigt øger til 1-5. 
 

OB- AaB 
1.57-3.50-5.00 
Start, Meget flydende & kontra 
1-0, Meget stift & offensivt ’22 
2-0, Meget stift & offensivt ’57 
 
Kommentar: 
OB-AaB 

Selvom AaB normalt er et hold man forbinder med at 
være stærke, så lyver oddsene aldrig. Derfor valgte jeg 
at spille meget flydende & kontra til at starte med, 
men som tidligere så skifter jeg over til en offensiv 
taktik, så snart jeg kommer foran. Denne holder jeg 
hele kampen igennem, hvilket gør at AaB aldrig rigtig 
bliver farlige. 

 

 

FCK-OB 

2.25-3.20-2.75 
Start, Flydende & kontra 
Skifter over til flydende & standard ’22 
Skifter over til flydende & kontra ’62 
Skade* skifter over til defensiv & flydende ’82 
 
Kommentar: 
FCK-OB 

Jeg startede ud med at spille på kontra chancer, men 
hurtigt gik det op for mig, at FCK kom for langt frem på 
banen og at de lagde et tungt pres på mig. Jeg skiftede 
derfor over til standard, hvilket gav mig lidt mere 
pusterum bagud. Efter en god time, skiftede jeg tilbage 
til kontra, da jeg forventede at FCK ville begynde at 
presse mig i endnu højere grad og at de ville skifte over 
til en mere offensiv taktik. Jeg skiftede dog nok lidt for 
tidligt, for i de kom meget tæt på et par gange, men 
efter 75 minutter begyndte jeg at skabe chancer, 
hvilket er et rigtig godt tegn på at man har ramt den 
rigtige taktik. *Jeg blev efter 82 minutter ramt af en 
skade, hvilket reducerede mig til ti mand. Jeg gik 
derfor ned til en defensiv taktik, da jeg forventede at 
FCK ville sætte alle kræfter ind på at hente en sejr.  
 
 
Frederikshavn-OB 
13.00-I/R-1.13 
Start, Meget Flydende & defensivt 
0-1 Meget Flydende & defensivt ’21 
0-2 Meget Flydende & defensivt ’32 
0-3 Meget Flydende & defensivt ’45 
0-4 Meget Flydende & defensivt ’67 
 
Kommentar: 
Frederikshavn-OB 

Frederikshavn forventer næppe at få noget ud af dette 
opgør og vil derfor med stor sandsynlighed pakke sig 
ned i eget felt. Derfor vælger jeg at spille meget 
flydende og defensivt, for at lokke dem frem på banen. 
Denne taktik holder jeg ved igennem hele kampen, selv 
efter jeg har bragt mig foran med 4-0, simpelthen fordi 
jeg tror at Frederikshavn udelukkende koncentrere sig 
om at begrænse nederlaget. 

 

 

 

 

 



FCM-OB 
2.50-3.00-2.63 
Start, Flydende & standard 
1-0 Flydende & kontra ’12 
2-0 Meget flydende & defensivt ’31 
Skifter over til meget flydende & kontroller ’67 
 
Kommentar: 
FCM-OB 

Når man taber, så begynder man altid at spekulere 
over hvorfor man tabte. Var det pressekonferencen, 
teamtalken eller taktikken? Alt har en indflydelse, så 
man kan ikke altid skyde skylden på taktikken. Jeg må 
dog krybe til kors, for jeg er ikke sikker på hvorfor jeg 
tabte. Umiddelbart så skulle jeg måske have startet ud 
med kontra, da FCM jo var favoritter inden opgøret, og 
derfor ville lægge ud med at presse mig. 
Årsagen til at jeg gik over til kontra ved det første mål, 
og senere over til defensivt, er fordi jeg tror at FCM vil 
lægge et ekstra pres på mig, nøjagtigt som jeg plejer 
at gøre det, når jeg kommer foran. Desværre 
fungerede dette ikke, men det kan hænge sammen 
med at jeg startede ud med den forkerte taktik, og at 
mine efterfølgende træk derfor også var forkerte. 

 
 
OB-Randers 
1.80-3.00-4.00 
Start, Meget stift & offensivt 
1-0 Meget stift & offensivt ’3 
2-0 Meget stift & offensivt ’26 
3-0 Meget stift & offensivt ’33 
4-0 Meget stift & offensivt ’74 
Rødt kort til Randers Meget stift & offensivt ’88 
 
Kommentar: 
OB-Randers 

En god sejr over Randers, hvor jeg igennem hele 
kampen holder mig til den samme taktik. Årsagen til 
dette, er baseret på tidligere erfaringer hvor 
modstanderne scorer mod mig, når jeg ændre til enten 
standard eller kontra. Derfor forblev jeg på offensiv, 
for hele tiden at holde presset på modstanderen, så de 
netop ikke får pladsen eller tiden til at presse mig.  
 
 
 
 
 
 
 
 

AGF-OB 
3.20-3.20-2.00 
Start, Stift & kontrollere 
0-1 stift & offensivt ’14 
0-2 stift & offensivt ’24 
0-3 stift & offensivt ’72 
 
Kommentar: 
AGF-OB 

En god kamp, hvor jeg efter scoringen til 0-1, skifter 
over til offensiv, for at undgå at de presser mig, men at 
det i stedet er dem der bliver presset. Dette resultere 
også i to yderligere scoringer, så kampen ender med 
en 3-0 sejr. 
 
 

Glostrup-OB 
13.00-I/R-1.13 
Start, Meget flydende & defensivt 
1-0 Meget flydende & defensivt ’24 
1-1 Meget flydende & defensivt ’38 
2-1 Meget flydende & defensivt ’42 
2-2 Meget flydende & defensivt ’51 
2-3 Meget flydende & defensivt ’68 
 
Kommentar: 
Glostrup-OB 

Det gik desværre lidt for stærkt med teamtalken, da 
jeg ikke fik sagt det, som jeg egentlig plejer at gøre i 
sådanne opgør. Dette kan tydeligt ses på kampen, 
hvor spillerne slet ikke var klar. Først efter halvleg hvor 
de fik en lille verbal røvfuld, begyndte de at levere 
noget tilfredsstillende.  
 
Jeg forbliver dog på defensiv igennem hele kampen, da 
det for mig handler om at lokke Glostrup frem på 
banen – Specielt efter de to gange hvor de kommer 
foran. Heldigvis lykkedes denne mission, og jeg ender 
som vindere af en dårlig kamp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OB-Esbjerg 
1.50-3.60-5.50 
Start, Meget flydende & kontra 
1-0 meget stift & offensivt ’2 
2-0 meget stift & offensivt ’44 
3-0 meget stift & offensivt ’53 
4-0 meget stift & offensivt ’59 
5-0 meget stift & offensivt ’76 
 
Kommentar: 
OB-Esbjerg 

Ja, resultatet taler jo for sig selv. Efter den hurtige 
føring, går jeg over til en offensiv taktik, og den holder 
jeg mig til, igennem resten af kampen. 
 
 

SønderjyskE-OB 
4.50-3.25-1.67 
Start, Meget stift & offensivt 
1-0 Meget flydende & kontra ’1 
1-1 Meget stift & offensivt ’14 
1-2 Meget stift & offensivt ’30 
1-3 Meget stift & offensivt ’50 
1-4 Meget stift & offensivt ’76 
Rødt kort til OB Meget stift & offensivt ’80 
 
Kommentar: 
SønderjyskE-OB 

Efter en chokscoring fra SønderjyskE, vælger jeg at 
skifte over til at spille kontra, da jeg forventer et 
SønderjyskE mandskab der vil stille sig helt tilbage og 
kæmpe for resultatet. Derfor vælger jeg at prøve at 
lokke dem frem på banen, og da det kort efter giver 
pote, så skifter jeg igen tilbage til den offensive taktik, 
for at lægge et hårdt pres på SønderjyskE. 

 

FCN-OB  
4.00-3.00-1.80 
Start, Meget stift & offensivt 
0-1 Meget stift & offensivt ’23 
0-2 Meget stift & offensivt ’45 
0-3 Meget stift & offensivt ’49 
 
Kommentar: 
FCN-OB 

Der er ikke så meget at sige til denne kamp. Mit 
udgangspunkt med en offensiv taktik, holdte igennem 
hele kampen, og sikre mig en god sejr. FCN havde i 
løbet af kampen, ikke meget at byde på, hvilket 
skyldes det massive pres jeg lagde på dem. 

 

AaB-SønderjyskE  
1.80-3.00-4.00 
Start, Meget flydende & kontra 
0-1 Meget flydende & kontra ’29 
0-2 Meget flydende & kontra ’36 
1-2 Meget flydende & kontra ’43 
2-2 Meget flydende & kontra ’73 
 
Kommentar: 
AaB-SønderjyskE 

Jeg lagde ud med meget flydende og kontra, da det var 
forventet at AaB ville presse mig, men at jeg samtidigt 
gerne ville forsøge at få noget ud af kampen. Dette 
resultere i to flotte mål, hvorefter jeg burde være 
skiftet over til en defensiv taktik, for at pakke mig ned 
og kæmpe for resultatet. Desværre får jeg ikke gjort 
dette, hvilket resultere i en AaB reducering. Mod 
slutningen af kampen, er jeg netop på vippet til at 
skifte over til defensiv, da jeg tror at AaB vil begynde 
at lægge et yderligere pres på mig. Desværre så når 
jeg ikke at gøre det, og det bliver jeg straffet for. 
 

 
SønderjyskE- FCN  
2.50-3.00-2.63 
Start, Stift & standard 
1-0 stift & kontrollerende ’13 
2-0 stift & offensivt ’35 
3-0 stift & offensivt ’43 
3-1 stift & offensivt ’56 
3-2 stift & offensivt ’64 
 
Kommentar: 
SønderjyskE-FCN 

En meget interessant forløb af kampen. Først og 
fremmest så bruger jeg igen reglen om at gå mere 
offensivt til værks efter en scoring, og dette resultere 
da også i at jeg kommer foran med hele 3-0. Tidligere 
har jeg haft erfaringer fra mit OB spil, med at forblive 
på offensivt, men dette var tydeligvis en fejl i denne 
kamp, da det tillod FCN at komme tilbage med to 
scoringer. Derfor burde jeg have gået tilbage til 
standard, for at gøre pladsen mindre mellem mine 
kæder, på min banehalvdel. Men hvorfor det er 
forskelligt fra da jeg var OB, og så nu hvor jeg er 
SønderjyskE ved jeg ikke, men jeg kunne forestille mig 
at det har noget med styrkeforholdet at gøre, hvor mit 
OB hold er markant bedre end resten af ligaen, 
hvorimod SønderjyskE er blandt 
nedrykningskandidaterne.  
 

 
 



Silkeborg- SønderjyskE 
2.25-3.20-2.75 
Start, flydende & standard 
1-0 flydende & kontra ’58 
1-1 flydende & standard ’67 
2-1 flydende & kontra ’70 
2-2 flydende & kontrollerende ’86 
 
Kommentar: 
Silkeborg- SønderjyskE 

To gange kommer jeg bagud mod Silkeborg, men 
begge gange kommer jeg igen ved at skifte til kontra. 
Dette er fordi jeg forventer at Silkeborg vil jagte en to 
måls føring, så ved at stå kompakt, samtidigt med at 
udnytte kontra chancer, så lykkedes det mig begge 
gange at udnytte de huller der skabes i Silkeborgs 
defensiv, når de kommer med så mange spillere frem 
på banen. Min starttaktik kunne dog diskuteres, når nu 
at jeg to gange kommer bagud, så skulle jeg gøre det 
om, så havde jeg startet på kontra. 
 

FCK- SønderjyskE 

1.17-6.00-11.00 
Start, Meget flydende & offensivt 
0-1 Meget flydende & defensivt ’50 
1-1 Meget flydende & offensivt ’63 
1-2 Meget flydende & offensivt ’65 
 
Kommentar: 
FCK- SønderjyskE 

Da jeg forventer at FCK vil forsøge at lokke mig frem 
på banen ved at stå dybt, så vælger jeg at tage dem på 
sengen, ved at spille offensivt. Det kan måske virke 
underligt, nu hvor FCK rent faktisk gerne vil have at jeg 
skal komme frem på banen, men de forventer næppe 
at jeg går offensivt til værks, og derfor vil det komme 
som en chokbølge på dem. I anden halvleg kommer jeg 
også foran, og her må jeg indrømme at jeg var i tvivl 
om hvordan jeg skulle reagere. Skulle forblive 
offensivt, eller gå ned og pakke mig? Jeg valgte 
sidstnævnte, hvilket åbenbart var en fejl, da FCK fik 
udlignet. Hurtigt skiftede jeg igen over til offensivt, 
hvilket lynhurtigt gav mig en scoring til 1-2. Denne 
gang valgte jeg så at blive på offensivt, da min teori er 
at de stadig vil forsøge at lokke mig frem på banen – 
Altså at de stadig står dybt i banen, og det ser da også 
ud til at være en rigtig beslutning, for kampen ender 
med 2-1 til mig. 
 

 
 
 

SønderjyskE-AaB 
4.50-3.25-1.67 
Start, Meget flydende & kontra 
Rødt kort til SE, Meget flydende & offensivt ’51 
1-0 meget flydende & offensivt ’59 
1-1 meget flydende & offensivt ’72 
2-1 meget flydende & defensivt ’73 
2-2 meget flydende & offensivt ’88 
 
Kommentar: 
SønderjyskE-AaB 

Efter en times spil, hvor kampen er meget jævnlig og 
hvor jeg har en fornemmelse af at kampen kan gå til 
begge sider, så får jeg et direkte rødt kort. Da AaB i 
forvejen er store favoritter, så er min teori at de vil stå 
dybt i banen, for at lokke mig frem, da deres 
forventninger til mig, må være at jeg pakker mig. Men 
ligesom mod FCK, så vælger jeg at tage røven på dem, 
og gå offensivt til værks, hvilket hurtigt giver mig en 
føring. AaB får dog udlignet, men bare minuttet efter 
er jeg igen på 2-1, hvorefter jeg kommer i stor tvivl om 
mit næste træk. Egentlig ville jeg normalt blive på 
offensivt, men da AaB netop fik udlignet før, ved at jeg 
blev på offensivt, så vælger jeg –lidt imod 
minmavefornemmelse, at skifte til en defensiv taktik, 
da jeg allerede har det resultat jeg skal bruge, og 
derfor ikke behøver at jagte flere scoringer. Desværre 
får AaB dog igen udlignet, og jeg ærger mig nu over, at 
jeg ikke blev på offensivt, for så tror jeg måske at 
kampen var endt anderledes, og forhåbentlig med en 
sejr til mit SE hold. 

 


