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Det dufter ret
meget af et brud
Kommentar:
Flemming Linnebjerg

og ”Fæstningsdrengene” i Fredericia. Han gav bl.a.
speedway-legenden Ole Olsen baghjul i kampen
om DM i 1966

i tirsdagens avis

fortalte FC Fredericias
cheftræner Nicolai
flli@vafo.dk
Wael, at han ikke
forventer en ny
kontrakt med klubben foreløbig.
I dagens avis fortæller klubbens direktør Stig
Pedersen, at det behøver Nicolai Wael heller ikke,
for der skal bedre resultater til, inden
forhandlinger om en forlængelse indledes.
Sådan er fodboldens verden, ubarmhjertig og
barsk, og det ved både Nicolai Wael og Stig
Pedersen.
FC Fredericia-cheftrænerens nuværende
kontrakt med klubben udløber den 30. juni 2015 altså om et halvt års tid - og jeg synes, efter at have
læst artiklerne, at det trækker op til et brud.
Nicolai Wael fortsætter gerne i FC Fredericia,
siger han, og et eller andet sted vil det også være
en god idé. Dels på grund af de mange
udskiftninger i truppen, men ikke mindst på grund
af en halvsæson med en hysterisk skadesfrekvens,
så betingelserne for at bevise noget har endnu ikke
været der. De kommer forhåbentlig i fremtiden, og
så skal Nicolai Wael selvfølgelig være der - enten
for at blive hyldet og høste frugterne af godt to års
arbejde eller for at blive savet midt over, hvis
resultaterne vedvarende udebliver.
Det tyder bare ikke på, det er sådan, det
kommer til at gå - en fornemmelse skabt af det,
begge parter siger.
Jeg er overbevist om, at Nicolai Wael er på
sidelinjen, når FC Fredericia indleder
forårssæsonen, men jeg er lige så overbevist om, at
han ikke er på sidelinjen længere, hvis FC
Fredericia ikke som minimum henter fire point
i forårets to første kampe - på udebane mod HB
Køge og på hjemmebane mod FC Roskilde.
Det endelige gennembrud efter overgangen til

fuldtidsprofessionelle tilstande i FC Fredericia
lader i den grad vente på sig, og der er ingen tvivl
om, at klubbens ledelse spørger sig selv: Er det
pengene værd?
Skal vi gå tilbage til de gode gamle dage med
halvtidsprofessionelle spillere? Resultaterne var
faktisk bedre dengang, for det er efterhånden
mange år siden, at klubben har stået på randen til
2. division, og det får med sikkerhed voldsomme
konsekvenser for Fredericias førende fodboldklub,
hvis den degraderes til landets tredjebedste række.
Hvis man udskifter en cheftræner, skal der være
et bedre alternativ - den holdning ved jeg, at FC
Fredericias direktør Stig Pedersen deler - så inden
en eventuel fyreseddel til Nicolai Wael kommer ud
af printeren, skal et bedre alternativ være på plads,
men spørgsmålet er, hvad det i givet fald skal batte.
Trods stor sympati for det FC Fredericia har
leveret igennem mange år, så mener jeg, det er helt
legalt at spørge:
Hvad skal det egentlig blive til?
Uanset cheftrænerens navn.

Enock Adu , tidligere FC Nordsjælland, nu Malmø FF, fik det
røde kort i kampen mod græske
Olympiakos i Champions League
i aftes.
Wesley Sneijder scorede
Galatasarays mål nummer 100
i Champions League i aftes, da
han nettede direkte på frispark
mod Arsenal.
Roman Weidenfeller , tysk
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et var min største
dag som speedwaykører, og det
var det bedste resultat i min karriere.
Godtfred Andreassen er
ikke i tvivl. Han var bare 20
år, da han blev danmarksmester i speedway foran
6000 tilskuere i Esbjerg
grundlovsdag 5. juni 1966 i
sit første DM.
Forventningerne var store
til en ung knægt ved navn
Ole Olsen, der var blevet
nummer to i 1965, men
Godtfred Andreassen slog
ham, og så havnede Ole Olsen helt nede på femtepladsen. Han tog dog revanche
ved at vinde det danske mesterskab 11 gange, bl.a. i
1973, da Godtfred Andreassen besatte tredjepladsen.
I dag sidder Godtfred Andreassen og hygger sig på
Tuxensvej i Fredericia sammen med fru Jette.

igen i aftes hos Borussia Dortmund i 1-1-kampen mod Anderlecht i Champions League. Træner Jürgen Klopp foretrak endnu
engang den australske målmand
Langerak, der havde et par store
redninger mod belgierne.
Jesper Mikkelsen , 34-årig
Silkeborg-spiller, har kontraktudløb til sommer, og alt tyder på,
at han ikke fortsætter i Silkeborg
til sommer.

Datteren Maria på 30 år
har netop gjort Godtfred til
morfar til en lille pige, og
minderne vælder frem, altimens vi kigger scrapbøgerne igennem.
Det var også en pige, der
fik Godtfred Andreassen i
gang med at køre speedway.
- Det var min kammerat
Ole Thygesen Dahms søster,
der foreslog mig at tage
med. Jeg startede med at
køre motocross på en bane
ved Nim. Derefter kørte jeg
speedway for juniorer på
Frederikslyst, og Frederikslyst-banen blev min hjemmebane, fortæller han.

Tragisk ulykke

Han kørte sine første speedwayløb som junior for den
lille klub Horsens Motor
Sport, der startede som en
stor klub, der skabte Frederikslystbanen i 1957, men
sluttede med kun to medlemmer.
Efter sit danske mesterskab valgte Godtfred Andreassen at skifte til ”Fæstningsdrengene” i Fredericia, og her nåede han at vinde to danske holdmesterskaber.
En af holdkammeraterne
var Kurt Bøgh, der vandt
DM-sølvmedalje på Godt-

Jesper Bech ,
tidligere ligalandsholdsspiller, stopper
i Silkeborg IF.
Klubben ønsker
ikke at forlænge
hans kontrakt,
der udløber
31. december.
Daniel Wass , der stopper i Evian
i sommer, er i søgelyset hos flere
store klubber, bl.a. engelske

freds store dag i Esbjerg i
1966.
Bronzevinderen Poul Wissing var fra Vejle.
- Poul og jeg var nære venner. Da jeg blev danmarksmester, fejrede vi min guldmedalje og hans bronzemedalje hjemme hos ham. Vi
var meget sammen, og det
var en stor sorg, da han blev
dræbt ved et speedwayløb i
Rostock som 26-årig. Han
styrtede og blev ramt af en
kører, der kom bagfra, mindes Godtfred Andreassen.

Professionel i England

Som 22-årig fik Godtfred Andreassen tilbudt en kontrakt
som professionel i England.
Tilbuddet kom fra Oxford,
hvor han var eneste dansker.
- Vi kørte to løb om ugen,
og økonomisk var det lidt
bedre end at være mekaniker hjemme i Danmark. Jeg
havde en god oplevelse i
England og fik lært sproget,
men tiden var lang. Jeg boede gratis hos en familie i
starten, men måtte flytte, da
konen i huset blev syg. Jeg
mødte de andre danskere,
når vi kørte mod hinanden.
Jeg kørte flere løb mod Ole
Olsen og slog ham flere gange. Vi havde det fint sam-

Newcastle og franske St. Etienne,
til næste sæson.
Ivan Basso , tidligere vinder af
Giro d’Italia, accepterer, at han
kan se frem til en rolle som
hjælperytter på Tinkoff-Saxoholdet i den kommende sæson.
Morten Bertolt forlader Vendsyssel i vinterpausen, og Ove Christensen siger også farvel til den
tidligere AaB’er Christian Rye og
målmandsreserven Mads Aastrup,

men, og han var en flink fyr.
Vi har også kørt sammen på
landsholdet, og jeg har mødt
ham flere gange, når jeg har
været tilskuer til speedwayløb i Danmark på vores gamle dage, siger Godtfred Andreassen.

Brækkede benet

Den direkte årsag til, at han
tog hjem fra England efter et
års tid, var, at han brækkede
benet, da han styrtede i et
løb i Newcastle.
- En kører styrtede lige
foran mig, og jeg kørte ind i
ham og brækkede benet ved
ankelen, husker han.
Den nu 68-årige tidligere
danmarksmester deltog i
flere landskampe, ikke
mindst mod svenskerne, og
han var også med til interkontinentalfinale og skandinavisk mesterskab.

der står i skyggen af Jesper Christiansen. Til gengæld har Thomas
Hansen forlænget sin kontrakt
med et år, og Vendsyssel er på
udkig efter en målfarlig angriber.
Patrick Lerager fra Hvidovre
skifter til AB, hvor han er tiltænkt
en plads som back i startopstillingen.
Patrick Mtiliga har forlænget
sin kontrakt med FC Nordsjælland
frem til 31. december 2016.
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Godtfred
Andreassen
68 år, født og opvokset
i Horsens.
Elev på Kildegade
Skole i Horsens.
Gift med Jette, datter på 30 år.
Uddannet mekaniker.
Bor i Fredericia.
En af Danmarks bedste
speedwaykørere fra 1966
til og med 1975.
Dansk mester i Esbjerg
5. juni 1966.
Udtaget til landsholdet
efter DM-titlen.
Med til VM, interkontinentalfinalen og skandinavisk
mesterskab.
Professionel i Oxford som
22-årig.
Dansk mester for hold med
”Fæstningsdrengene” fra
Fredericia to gange.

kendt fra de gamle
overskrifter

Godtfred Andreassen var e
 n af Danmarks pionerer, da speedwaysporten slog igennem i 60’erne. Han blev danmarksmester i 1966.

I en landskamp mod Sverige på Ørnedalsbanen ved
Frederikshavn var han bedste kører med 15 ud af 18 mulige point.
- Det var en god fornemmelse at vinde over Ole Olsen, men for mig var det lige
så stort at slå den tredobbelte svenske verdensmester Ove Fundin, siger Godtfred Andreassen.

Hurtig starter

Godtfreds styrke var starterne. Når han var kommet
først ud af starthullerne, var
det meget sjældent, konkurrenterne fik lov at komme
forbi.
- Jeg kørte ikke vildt, men
jeg var stædig. Når jeg ser
speedwayløb i dag, undrer
jeg mig over de kørere, der
er for vilde. Polakken Gollob
er den værste, og Nicki Pe-

dersen kan også være hård.
Jeg har altid haft respekt for
mine konkurrenter og har
aldrig kørt på en beskidt
måde, understreger han.
Godtfred Andreassen flyttede hjem til Horsens efter
tiden i England og vendte
tilbage til jobbet som mekaniker.
Han fortsatte med at køre
for ”Fæstningsdrengene”,
og som 30-årig flyttede han
til Fredericia, hvor han har
boet lige siden.
Her nyder han sit otium,
og der går lang tid mellem
hans besøg i Horsens, efter
at hans forældre er døde, og
hans søskende også er flyttet fra byen.
Han kørte et utal af holdmatcher for Fredericiaklubben og var med helt
fremme i kampen om medaljerne hvert år, indtil han

stoppede med at køre i 1975,
efter at han brækkede ryggen ved et styrt i Holsted.

Tilskuer

Godtfred Andreasen (i midten på billedet) i Horsens Folkeblad
6. juni 1966 - dagen efter DM-triumfen i Esbjerg.

Pelé , verdens bedste fodboldspiller i 60’erne, er blevet udskrevet
fra sygehuset, hvor den 74-årige
brasilianske fodboldlegende er
blevet opereret for nyresten.

forbund, er på vej til VfB Stuttgart
som ny sportsdirektør som afløser
for Fredi Bobic, der blev fyret
i september.

Peter Neururer , rutineret tysk
toptræner, er blevet fyret i VfL
Bochum. Han afløses af Frank
Heinemann.

flere sæsoner i den danske håndboldliga, er tilbage i den tyske
EM-trup til kampen mod Kroatien
i aften efter brud på en finger. Det
tyske hold har dansk landstræner
i Heine Jensen. Der er også dansk
landstræner hos Polen i Kim
Rasmussen, bror til europamester

Robin Dutt , tidligere cheftræner
i Werder Bremen og tidligere
sportsdirektør i det tyske fodbold-

Susann Müller , der spillede

Lars Rasmussen, som nu er
træner for Vendsyssel, og Helle
Thomsen er svensk landstræner.
Isabelle Gulldén fra Viborg HK
og hendes svenske holdkammerater møder Holland i aften kl. 18 i
en nøglekamp i EM-puljen i håndbold, efter at Holland slog tyskerne med 29-26 i deres første kamp.
Domenico Di Carlo , tidligere
Chievo-træner, bliver ny
cheftræner for Cesena.

Godtfred Andreassen havde
sit eget værksted i Fredericia, indtil han i 2000 blev
ramt af en blodprop i hjertet.
Han blev ramt af en alvorlig sygdom. Han kunne ikke
tale. Det var så slemt, at han
hverken kunne kende sin
kone eller datter, men de
tog sig kærligt af ham, og det
var takket være fem terapeuter fra Vejle Fjord, at
han fik evnen til at tale igen.
I dag kan det knibe med
korttidshukommelsen, men
Godtfred Andreassen ligner
de fleste andre på sin alder
og er frisk, rask og rørig.
Han klarer havearbejdet og
er kommet sig imponerende

Patrick
Nielsen bok-

ser hovedkamp
ved Team
Sauerlands
Nordic Fight
Night i Albertslund Musikteater på
fredag. Han
skal møde Lukasz Wawrzyczek,
mens hans bror Micki Nielsen møder en af Mikkel Kesslers gamle
modstandere, Gusmyr Perdomo.

fint over den alvorlige sygdom.
Han har altid haft det fint
med campinglivet og tager
gerne ud til speedway-løb.
Hans svigersøn er ivrig tilskuer til speedway, og Godtfred siger aldrig nej, når han
bliver spurgt, om han vil
med.
- Vi smører nogle madpakker, og det er altid hyggeligt
at møde nogle af de gamle
venner. Desværre har jeg
mistet nogle af mine gode
venner, bl.a. Kurt Bøgh,
som var min gode holdkammerat i Fredericia i mange
år, siger Godtfred Andreassen.

Andreas Larsen , målmand fra
Hvidovre, skifter til 1. divisionsklubben Lyngby.
Kari Aalvik Grimsbø , Norges
førstemålmand ved EM i håndbold, er ude med en skade og
afløses af Emily Stang Sando.
golden state warriors ,
amerikansk NBA-hold i basketball,
er oppe på 13 sejre i træk i ligaen,
ny klubrekord. Holdet har i alt 19
sejre i 21 kampe og fører ligaen.

