Av alle
uviktige ting
i verden, er
fotball
viktigst!

Fotball – er livet!

Det er bare
pyromaner
som liker
BRANN!

Fotballens ABC

Beste landslag:
DRILLOS!

Fotballen - er min Gud!
Stadion - er min kirke!
Publikum - er min menighet! og klan!
Dommeren - er Pontius Pilatus!
Fotballspillerne - er disipler!
Lagkapteinen - er Jesus!
Linjemennene - er kirketjenere!
Ballgutter - er framtida!
Regelverket - er liturgien!
Scoringene – MIRAKLER! Selve møtet med vår Jesus!!
(Nirvana)
Motpartens lag - representerer den verste overtro, vantro
og blasfemi! Uopplyste bønder!
Treneren - er vår prest!
Landslagstreneren - er vår yppersteprest! / pave!
Landslaget - er disiplenes kirkemøte!
Spillerovergang - forrederi! og kjetterskap!
Nedrykk - veien til fortapelsen (les: helvete)
Fotballforbundet - er presteskapet!
Proffagenten - er Judas!
Beste fotballtrener:
Cupfinalen - er frelse!
DRILLO!
Seriemesterskapet - er nirvana!
EM, VM, OL - er meningen med livet!

Idrett og TV-underholdning
underholdning
Alt skal gå så mye fortere i idretten nå til dags. Idrett betyr i dag TV-overføring
TV overføring og underholdning. De fleste
idrettsgrener som ønsker vekst og større publikumsoppslutning, føler de må gjøre seg mer attraktive ovenfor TV.
Idretten presses dermed av et medie der «tidsånden» hevder det meste skal skje kjapt, være enkelt og over
overskuelig, vare kort tid, samt ha mange høydepunkter. For å tilfredsstille TV-mediets
mediets krav har f.eks. ski
skiidretten og
skøyteløp, gjort så mange forandringer
ger at det knapt er noen som kjenner igjen disse idrettsgrenene!
Men paradoksfylt nok. En fotballelskers lodd her i livet er å vente - vente på at laget sitt scorer! For fotball har i ulikhet med f.eks. håndball - som oftest få eller ingen mål, få høydepunkter
høydepunkter og det er ofte tilfeldighetene som
rår: Scoringen kommer ofte på grunn av en miss eller tabbe fra motparten...
Men det er trolig på grunn av at det faktisk er så få mål i en fotballkamp at selve fotballspillet er så interessant og
spennende! Det jubles
les derfor mer for hvert mål i fotball enn i håndball. Og selv om mange tror det er «tidsriktig»
at alt skal skje fort, være oversiktlig og enkelt, ha mange høydepunkter, er det fortsatt fotball som er og blir den
store folkesporten og publikumssporten - verden over. Fotball er og blir topp! HEIA!

Fotballens syv dødssynder:





Utukt mot motstandernes tilhengere!
tilhengere
Vrede når det går dårlig for laget ditt!
Fråtseri og øldrikking for å komme over et
nederlag.
Hovmod når laget ditt vinner!





Livslede når laget ditt taper!
Gjerrighet / smålighet når andre lag gjør
det godt!
Misunnelse når et annet lag vinner
vinner!
Kurt Evert Stenbakk

