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Noen samler på bilder av svenskekongen,  andre på ispinner og
Vegar Myrbakken startet supporterklubb for Aldershot Town FC.

reportasje
Tekst: Håvard Lillebo Foto: Håvard Lillebo

For spesielt
interesserte

Kanskje litt sært, sier
enkelte av kompisene
mine. Det er mulig det,
men jeg har det mye
artig,  sier Vegar Myrbak-
ken og banker et eksklusivt
med lemskort i bordet.
Vegar  er medlem nummer
001 i «Aldershot Town FC –
Supporteres of Norway»,
supporterklubben med forelø-
pig sju medlemmer. Han som er
født i Hamar og nå bosatt  i Bru-
munddal er  leder i klubben som
han sjøl har startet.

De som ikke øyeblikkelig klarer å
plassere Aldershot Town FC i korrekt
liga og  tabell,  skal ikke ta det som et
nederlag. Vi må bla oss gjennom tre
engelske divisjoner og ned i den fjer-
de før vi finner nyopprykkete Alders-
hot Town i Fotball Leaque Two.  Laget
og byen ligger  i Hampshire i England,
i et heilandskap omkring 55 kilometer
sørvest for London.  De nærmeste
toppklubbene er Tottenham, Chelsea
og Arsenal.  Men Vegar Myrbakken glø-
der av begeistring for Aldershot.

– Det skal bli utrolig spennende å
følge «The shots» framover. Jeg tror de
har noe  stort på gang, sier  Vegar.
Han svinger med Aldershot-
capsen og er ellers  korrekt
supporterantrukket i

Aldershot-t-skjorte.  Han
tror at klubben kan  sprenge

10-tallet  i medlemsregisteret
når som helst.
– Vi har vår egen hjemmeside,

www.aldershotnorway.com,   hvor
det bare er å logge seg  på og melde

seg inn.  Her får medlemmene
også tilgang på egne sider.  Vi har

flere forskjellige medlemskatgo-
rier, blant annet et livstidsmedlem-

skap for en tusenlapp for de mest hard-
barkete shortsfansene. Videre får du

Aldershot-kalender,  nyhetsbrevet «Norway
Shots» på e-post hver måned gjennom

sesongen, muligheter til å delta i konkurran-
ser samt følge The Shots i kampen  om  mer
heder og ære. Vi er også på Facebook.  Fra neste
sesong får vi SMS-varsling på resultater til samt-
lige medlemmer i supporterklubben.  Det er
unikt så langt ned i divisjonene, sier Vegar på
vegne av administrasjonen. Altså seg selv.

Det naturlige spørsmålet nå, det er nok hvor gikk
det galt?

– Jeg tror ikke jeg var mer enn seks-sju år gam-
mel første gangen jeg  hørte om og fattet interes-
se for Aldershot, men jeg husker ikke hvem som
bidro til at jeg ble interessert. Det  kan ha  vært
broren min. Jeg har alltid vært interessert i fotball.
Det første laget jeg holdt med, det var Leads. Bror
min hadde ei Leads-trøye som jeg fikk. Men nå er
det altså Aldershot Town FC som skal heies fram.

– De preger vel ikke akkurat nyhetsbildet her i
landet?
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– Nei, det kan vi vel ikke si, men jeg synes laget
har en fascinerende historie.  Aldershot gikk kon-
kurs i  mars 1992.

– Mange har gått konkurs, men veldig få har fått
supporterklubb etterpå?

– Etter konkursen gikk en gruppe supportere
sammen og startet denne nye klubben,  Aldershot
Town FC,  som måtte begynne i  Isthmian League
Division Three, fem nivåer under  divisjonen hvor
gamleklubben hadde spilt. Aldershot Town kvali-
fiserte seg for  Football League 15. april  i år ved å
vinne  The Conference National med til sammen
101 poeng. 16 år etter konkursen har dette laget
spilt seg opp og tilbake der de var.  Dette er intet
mindre enn strålende!

– Det er mulig det?
– Det er en bragd! Jeg har fulgt laget de siste

årene,  og blitt så imponert at jeg bestemte meg
for å  starte en supporterklubb i Norge. Aldershot
Town FC – Supporters of Norway ble stiftet i
februar i år.

– Og du har altså klart å finne seks likesinnede.
Er ikke det som å rope ut i verdensrommet i håp
om at det kan finnes liv på en annen planet?

– Jeg fant liv! Eller helt korrekt,  Terje Hatland
fra Namsos fant hjemmesida jeg hadde opp-
rettet, og ble medlem nummer to. Videre
har vi to medlemmer i Drammen, en i Sta-
vanger, en i Kristiansand og medlem num-
mer sju har Adresse Ådalsbruk. Men dette er nok
bare en begynnelse. Målet må være et par hundre
medlemmer.

Vegar Myrbakken har ikke vært i Aldershot, og
ikke har han sett laget spille live, heller, men det er
nok et tidsspørsmål.

– Jeg følger Aldershot på alle tilgjengelige kana-

ler, og da snakker vi om engelske kanaler som BBC
Sports. Jeg bruker også internett flittig for å holde
meg oppdatert.

– Hva vet du om Aldershot?

Vegar smiler og retter på capsen. Han gjør det
klart at han ikke akkurat er et vandrende leksikon
som vet alt om Aldershot, men noe kan han.

– Jeg kan historien til byen og klubben. Jeg kan
også navnet på mange av spillerne i dag.

– Hvem er stjerna på laget?
– John Grant var toppscorer i fjor, med 21  mål.

Hvis jeg var med i quiz her i Hedmark med Alders-
hot som tema, da skulle jeg gjøre det brukbart.

– Har du andre sære hobbyer?
– Nei, og jeg tror samboeren min mener det hol-

der lenge med Aldershot.  Hun synes nok at jeg
bruker vel mye tid på denne lidenskapen. Vi har
tre døtre på ett, fire og sju år som skal følges opp.
Eldstejenta spiller fotball.

– Og heier på Aldershot?
– Nei, hun viser ingen som helst interesse for

laget mitt. Jeg er redd Aldershot-genet kan ha
stanset ved meg.

– Hva er den optimale fotballkampen for deg?
– Da må jeg først få si at jeg også heier på Manc-

hester United. Det har jeg gjort i mange år. Det er
lov å drømme, og da drømmer jeg at jeg sitter på
Wembley i 2020 og er klar for finalen i FA-cupen.

– Og der ute på banen møter vi.
– Manchester Unitet mot Aldershot Town FC.

Det blir nok et minne for livet. ■

«Jeg er redd Aldershot-
genet kan ha stanset
ved meg»

AAllddeerrsshhoott  TToowwnn  FFCC  er et engelsk fotbal-
lag fra Aldershot, Hampshire,   i Eng-

land. Byen  ligger i et hei-
landskap omkring 55 km sør-
vest for London. Aldershot  er
særlig kjent for sin forbin-
delse til British Army som i
1854, under Krimkrigen,  opp-
rettet en permanent leir der. Dette
førte til at stedet vokste fra en liten landsby til
en viktoriansk by.  Befolkningen økte  fra 875 i
1851 til 16.000 i 1861, hvorav omkring 9000 var
soldater. Veksten fortsatte, om enn med lavere
hastighet.

Fakta

Vegar Myrbakken  (34) er leder i supporterklubben
Aldershot Town FC Supporters of Norway, en klubb han
har startet sjøl.


