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KJARTANS STØVLER PÅ MUSEUM
Kjartan Finnbogason har skænket
idrætsarkivet sine fodboldstøvler fra 2-2
kampen mod Brøndby den 18. maj 2018,
hvor han i kampens sidste minutter
scorede AC Horsens to mål. Det var
islændingens sidste kamp for ’de gule’.
Støvlerne blev overbragt idrætsarkivet af tidligere
divisionspiller i HfS, Jørn Simmenæs, som fik
dem under et besøg hos familien Finnbogason,
hvor han havde taget imod dem med idrætsarkivet i tankerne. For det kunne være en fin
mulighed for at forevige Kjartan på idrætsarkivet,
hvilket Kjartan fortjener for hans store indsats og
betydning for elitefodbolden i Horsens, skrev
Jørn Simmenæs på Facebook.
I sine fire år (2014-2018) i AC Horsens satte
Kjartan Finnbogason sit præg på fodbolden i
Horsens. Det er blevet til 130 kampe og 54 mål.
På ranglisten over de mest scorende for ’de gule’
rækker det til en delt 10. plads sammen med
Niels Lodberg.
Af de 54 mål er de 35 scoret i 1. divisions- og
pokalkampe, mens 19 er scoret i 67 superligakampe, og her vil de to sidste mål, som blev
scoret mod Brøndby, uden tvivl blive stående
længst i erindringen.

9.604 tilskuere var på plads på Casa Arena, og
mere end halvdelen var Brøndby supporters, som
bl.a. fyldte hele Nordtribunen.
AC Horsens havde med en sjetteplads udspillet sin
rolle i mesterskabsspillet, mens Brøndby med sejre i
de to sidste kampe selv kunne afgøre mesterskabet.
Alt tegnede også til at gå den vej indtil kampens 89.
minut, hvor Horsens var bagud 0-2.
Men så var der lige det, at Kjartan Finnbogason var
kommet på banen i det 84. minut for at tage afsked
med sit hjemmepublikum, da det var afgjort, at han
skulle stoppe i AC Horsens, når sæsonen var slut.
Og hvilken afsked det blev!
I det 89. minut reducerede Kjartan Finnbogason til
1-2 direkte på frispark med højrebenet. I overtidens
tredje minut fik han en advarsel, inden han i overtidens sjette minut udlignede med venstrebenet til
slutfacit 2-2.
Kampens resultat var medvirkende til, at FC
Midtjylland, og ikke Brøndby, vandt det danske
mesterskab 2018.
GLK

Billederne til venstre fra EUROSPORT PLAYER dokumenterer kolde facts: Stillingen mellem ACH og Brøndby efter 95 minutter og 32 sek. er 2-2. Kjartan Finnbogason lader sig tiljuble og Horsens-træner Bo Henriksen
jubler, mens der er anderledes grimasser i Brøndby-lejren med træner Alexander Zorniger i spidsen.
På billedet til højre har Gunner Lindbæk Knudsen fra idrætsarkivet modtaget de blå Adidas-støvler fra Jørn
Simmenæs. I sin nye klub, ungarske Ferencvaros, skal Kjartan Finnbogason spille i Nike støvler.
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