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E ndnu mangler tennisfans at se,
hvor langt Caroline Wozniacki kan
komme ved Australian Open 2018.

Men meget tyder på, at den danske ten-
nisprofil vil få en sæson, hvor hun har alle
muligheder for at holde sig fremme
blandt de allerbedste hele vejen.

Spillerne i tenniseliten lever med et
pres for at præstere uge efter uge, hvor al-
le resultater bliver gjort op i point til
ranglisten, og de forsvarer så de point
året efter. Man kan sige, at der på en måde
først skabes rigtig store navne i sporten,
når en spiller kan vinde turneringer, så
forsvare de point sæsonen efter eller end-
da udvide høsten.

I Auckland startede Caroline Wozniacki
denne sæson med at nå finalen, hvor hun
tabte til Julia Görges, hvilket var en point-
mæssig fremgang i forhold til 2017, hvor
hun sagde farvel i kvartfinalen – i øvrigt
også i en duel med tyskeren. Og i Australi-
an Open har hun med en foreløbig kvart-
finaleplads allerede noteret fin fremgang
i forhold til sidste år, hvor det blev til far-

vel i 3. runde efter mødet med Johanna
Konta.

Indimellem har Wozniacki så valgt ikke
at forsvare 100 point fra sidste års delta-
gelse i Sydney, men at møde helt frisk
frem i Melbourne i stedet kan vise sig at
være en god investering.

I hvert fald har hun kun været i alvorli-
ge problemer i 2. runde, hvor kroatiske Ja-
na Fett var en stor overraskelse. Og Woz-
niacki stiller i dag atter op som klar favo-
rit, når det er Carla Suárez Navarro, der er
klar på den anden side af nettet. Spanie-
ren vandt ganske vist seneste kamp mod
danskeren, da de sidste år mødtes på
gruset i Madrid, men den tidligere top-10-
spiller er dalet til en placering som nr. 39.

Den 29-årige spanier medregnet har
Wozniackis fem modstandere i Melbour-
ne haft en gennemsnitlig ranglisteplace-
ring på 51, og først hvis danskeren vinder
sin kvartfinale, kan hun rende ind i en
top-10-spiller. Det sker, hvis ukrainske Eli-
na Svitolina besejrer belgiske Elise Mer-
tens, der er nr. 37 på ranglisten.

Godt forspring en stødpude
For de øvrige top-10-spillere har det været
en hård start på sæsonen at spille grand-
slamtennis i den australske hede. Garbi-
ñe Muguruza sagde farvel i 2. runde, Ve-
nus Williams i 1. runde, Jelena Ostapenko i
3. runde, Caroline Garcia i 4. runde, CoCo
Vandeweghe i 1. runde og Johanna Konta i
2. runde.

Disse spillere, der alle er placeret bag
Wozniacki på ranglisten, vil falde yderli-
gere bagud, og for Venus Williams, der
havde 1.300 point at forsvare fra sidste års
finaleplads, er det ikke rar læsning, når
regnskabet gøres op hos WTA på mandag.

For nogle af spillerne kan det dreje sig
om over 2.000 point, de har op til Woznia-
cki, før de næste turneringer sættes i
gang. Her er det imidlertid danskeren,
der har en del at forsvare på grund af sine

to 2017-finalepladser i henholdsvis Doha
og Dubai. Ligesom der er en finaleplads
fra Miami at forsvare, når WTA Tour deref-
ter fortsætter med de to store amerikan-
ske forårsklassikere, hvor der indledes i
Indian Wells.

Når grusbanesæsonen tager fart, vil der
så være rigtig meget at komme efter for
Caroline Wozniacki, der sidste år blot ind-
tjente samlet 626 point i sine fem turne-
ringer, selv om hun nåede kvartfinalen
ved French Open. Et for magert udbytte
for en spiller af Wozniackis støbning. Her
bør der kunne præsteres på et højere
niveau, selv om gruset af en eller anden
grund aldrig for alvor har skaffet den 27-
årige dansker succes.

Perioden med tennis på græs har heller
ikke set over hele karrieren været en ynd-
lingsret for Caroline Wozniacki, der dog i
2017 nåede finalen i Eastbourne, før det
blev til nederlag i 4. runde i Wimbledon.
På både grus og græs kan der være top-10-
rivaler, der henter lidt ind på danskeren,
før underlaget atter skifter, og spillerne
for de flestes vedkommende optræder på
hardcourt det meste af sæsonen ud.

Her kan Wozniacki med tanke på, at det
var 2017-titlerne i først Tokyo og til sidst
ved sæsonafrundingen WTA Finals i Sin-
gapore – der bragte hende helt frem i hie-
rarkiet – igen håbe på at forstærke sin po-
sition i toppen af ranglisten. 

En liste, der iskoldt afslører, hvordan
spillerne klarer sig hen over en sæson, og
en liste, hvor Wozniacki kan være placeret
som nr. 1, når Australian Open er færdig-
spillet. Men det kræver, at topseedede Si-
mona Halep og 4.-seedede Elina Svitolina
taber, mens danskeren fortsætter sin
sejrsstime. 

Det har den 2.-seedede dansker endnu
aldrig gjort i en grandslamturnering,
men hun har i sit 44. forsøg en af sine bed-
ste muligheder. 
carsten.godtfredsen@pol.dk
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Med succes ved Australian
Open kan danskeren skabe
god luft til en gruppe af
de kendte rivaler i top-10
på verdensranglisten.

Wozniacki bider sig fast 
i en sæson på toppen

NR. 1. Simona Halep, Rumænien. 
Foto: Ng Han Guan / AP
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Wozniackis point-
høst i 2017-sæsonen
Auckland ..................................................60
Sydney.....................................................100
Australian Open .....................................130
Doha.......................................... (finale) 305
Dubai......................................... (finale) 585
Indian Wells ............................................215
Miami ........................................ (finale) 650
Charleston ..............................................100
Prag ..........................................................30
Madrid.......................................................65
Strasbourg ..................................................1
French Open...........................................430
Eastbourne ............................... (finale) 305
Wimbledon .............................................240
Båstad ....................................... (finale) 180
Toronto ..................................... (finale) 585
Cincinnati................................................190
US Open....................................................70
Tokyo ....................................... (vinder) 470
Wuhan .........................................................1
Beijing......................................................120
Hongkong .................................................30
WTA Finals, Singapore ......... (vinder) 1.375

NR. 3. Garbiñe Muguruza, Spanien.
Foto: Rick Rycroft / AP

NR. 2. Caroline Wozniacki, Danmark. 
Foto: Vincent Thian / AP

NR. 4. Elina Svitolina, Ukraine. 
Foto: Dita Alangkara / AP

M aking friends, not millionaires.
»Vi skaber venskaber, ikke

millionærer«, proklamerer et
banner på Broadhurst Park i det nordlige
Manchester, hjemmebane for FC United
of Manchester. Her rystede folk på hove-
det, da Liverpool FC, 6 ligaer højere oppe i
det engelske fodboldsystem, for nylig
solgte Philippe Coutinho til Barcelona for
1,2 milliarder kroner.

En gruppe fans dannede klubben, i dag-
lig tale FC United, i 2005 efter den ameri-
kanske forretningsmand Malcolm Gla-
zers køb af Manchester United. Visionen
var en fanejet klub, der skulle trodse pen-
gefikseringen i moderne fodbold ved bl.a.
at geninvestere hele overskuddet, aldrig
bære en trøjesponsor og – frem for alt –
holde billetpriserne tålelige for Manche-
sters arbejdere, der følte sig presset ud af
middelklassen, udenlandske tilrejsende
og sponsorgæster.

Den billigste billet til Old Trafford, Man-
chester Uniteds berømte stadion, koster i
dag 28 pund – en stigning på 700 procent
siden 1990, inflation medregnet. Uspise-
ligt, mener Damian Chadwick, en af
grundlæggerne af FC United og direktør i
klubben siden 2016.

»Hvis du vil ind at se en Premier League-
kamp med Manchester United, City, Arse-
nal eller Chelsea i dag, er det en udflugt,
der økonomisk er på linje med at tage i
Disneyland, hvis børnene skal med. Det er
turisme mere end noget, lokale og især
yngre kernesupportere har råd til hver
eneste uge. Vi vil tilbyde et mere over-

kommeligt alternativ«, siger han og tilfø-
jer, at hans fornemste opgave er at fast-
holde niveauet på 10 pund for en voksen-
billet til FC Uniteds hjemmekampe.

Oppe imod millionærer
Fire oprykninger og indvielsen i 2015 af
klubbens eget fanfinansierede stadion
med plads til 4.400 tilskuere vidner om
sportslig succes. Målet er endnu to opryk-
ninger inden 2023, så holdet når League
Two, Englands fjerdebedste række.
Spørgsmålet er dog, om FC United kan
konkurrere højere oppe, så længe fanse-
ne f.eks. selv kan bestemme prisen på de-
res sæsonkort ud fra devisen ’betal, hvad
du har råd til’.

»Jo højere op i systemet vi kommer, jo
sværere bliver det for os at øge ambitio-
nerne, fordi mange af de konkurrerende
hold er støttet af millionærer. Vores til-
gang er mere organisk og derfor mere
langsigtet, men vi satser på at kunne gøre
unge gutter fra Manchester gode nok til
at føre holdet frem i rækkerne«, fortæller
Damian Chadwick og dvæler et øjeblik
ved det aktuelle transfervindue.

»Jeg tænker sommetider, at verden er
blevet skør med de beløb, vi ser,« siger
han. 

Men selv om handlerne på topplan kan
have 9 nuller bag det første tal, spiller Da-
mian Chadwick gerne med på transfer-
markedets vilkår, hvis en stor klub viser
interesse for et af FC Uniteds talenter.

»Det handler om, hvordan man bruger
pengene. Vi er nonprofit, så skulle vi få en
høj pris tilbudt, ville vi tage imod og inve-
stere pengene i klubben og lokalsamfun-
det. Jeg ville ikke få noget, det ville besty-
relsen eller medlemmerne heller ikke.
Tænk, hvis man kunne tage blot 1 million
pund fra Coutinho-salget og bruge det til
gavn for ens by. Det ville gøre en kæmpe
forskel«.

Intern krig om principper
John-Paul O’Neill brugte som ung knægt i
1990’erne skillingerne fra tjansen som cy-
kelbud på at følge Manchester United
rundt i verden. Senere blev han manden,
der tog initiativet til FC United og nedfæl-
dede de første vedtægter for klubben.

»Selvfølgelig kunne jeg bare nyde kam-
pene som ren underholdning. Det gør de
fleste på Old Trafford formentlig. Men
Manchester United er ikke bare en bank,
som en eller anden amerikaner kan træk-
ke penge fra, som han lyster. Moderne
fodbold, ikke mindst transferbeløbene, er
ude af proportioner, og jeg kan ikke stå in-

de for det. Derfor siger jeg pænt nej tak«,
forklarer den 38-årige forfatter, byggear-
bejdsmand og fodboldaktivist, mens han
prøver at overdøve musikken fra de gam-
le soulplader, dj’en spiller i FC Uniteds
pub under den ene endetribune.

I september udkom hans bog ’Red Re-
bels – The Glazers and the FC Revolution’.
Her beskriver John-Paul O’Neill, hvordan
FC Uniteds medlemmer er delt i to lejre –
mellem dem, der accepterer kommerciel-
le initiativer som middel til succes på ba-
nen, og dem, der gerne fortsætter klub-
bens stille semiprofessionelle tilværelse,
hvis det er konsekvensen af at værne om
værdierne.

I løbet af 2014/15-sæsonen indførte
klubbens daværende direktør, Andy
Walsh, således dyrere kampprogrammer
ved særlig interessante kampe og spon-
sorsamarbejder med bilfirmaet Honda
og revisorfirmaet Ernst & Young. Et lille
flertal blandt medlemmerne mente, at

initiativerne var forkerte, fordi de var ved-
taget uden om dem, og fordi de mindede
om »den slags værktøjer, Manchester Uni-
ted bruger for at udnytte sine fans«, som
det hedder i bogen. Direktøren fik spar-
ket, og kort efter bad klubben om dona-
tioner fra fans til at dække et akut under-
skud. Hele miseren
kan aflæses på med-
lemstallet, der på to
år er faldet fra 5.381
til de nuværende
2.630.

»Klubbens med-
lemmer bestemmer,
hvor kommerciel
klubben får lov at
blive. Men måske er
det okay at løsne lidt
op, hvis indtægterne
kommer klubben til
gode«, konstaterer
John-Paul O’Neill, der førte an i kampag-
nen mod Andy Walsh. 

Tør britisk sarkasme og arbejdermen-
talitet præger stemningen i FC Uniteds
pub, som fansene med et ordentligt glimt
i øjet kalder ’Malcolm’s’ – efter Manche-
ster Uniteds forhadte ejer. Her samles de

før og efter kampene og i pauserne. Øko-
logiske ales fra et lokalt mikrobryggeri
skænkes fra fadølshaner. Flag, plakater og
tørklæder minder ifølge klientellet om
Manchester Uniteds mere uskyldige år.
Her hænger også billeder af den cuban-
ske oprørsleder Che Guevara og slogans

mod det engelske
konservative par-
ti.

Murersvenden
Mickey O’Farrell,
68, gav en hånd
med, da det nye
stadion blev byg-
get. Han nurser
en næsten tom
fadøl, mens han
mindes 1960’er-
ne, da han og
teenagevennerne
begyndte at tom-

le fra hjemmet i London til Old Trafford
for at se helte som Bobby Charlton og Ge-
orge Best folde sig ud i rødt. Billetter køb-
te de for håndører ved ankomsten til sta-
dion, og siddepladser var der ingen af.
Næh tak, de stod skam op og sang. Da FC
United blev født, måtte han bare være

med, også selv om det stak i fodboldhjer-
tet.

»Engang plejede jeg at sige, at kæledyr
kommer og går, politik skifter, partnere
kommer og går, men din fodboldklub er
for evigt. Jeg har modbevist min egen teo-
ri. Hvis folk bare kunne nedbryde barrie-
ren, at du aldrig må forlade dit hold, så
skulle de komme herud. Det her er det
rigtige Manchester United«, fortæller
Mickey O’Farrell og retter lidt på sit godt
slidte rød-, sort- og hvidstribede halstør-
klæde, som har set sejre, nederlag og næ-
vekampe med modstanderfans gennem
50 år. Han er i dag »forbavsende ligeglad«
med Manchester United, men mødte alli-
gevel op til Champions League-finalen på
Wembley i 2011 mellem Barcelona og sit
gamle hold. Mest for at se mange af de
gamle venner, der stadig holder med de
originale røde djævle.

»Jeg blev taget godt imod. Men min ven
Tony sagde til mig: »Gamle kammerat, jeg
kunne aldrig forlade Manchester Uni-
ted«. Jeg forklarede ham, at jeg aldrig har
forladt Manchester United. De har forladt
mig, og jeg er bare taget tilbage den klub,
jeg kendte engang«.
sporten@pol.dk

Fodbold

Transfervinduets milliard-
handler både fascinerer og
forarger fodboldfans. 
Deserterede Manchester
United-tilhængere driver
deres egen klub i protest
mod topfodboldens 
milliardindustri, men 
ambitioner og pengenød
sætter principper på prøve.

Manchesters rebeller vender moderne fodbold ryggen

HILSEN. En stikpille til Manchester Uni-
teds administrerende direktør, David Gill.
Arkivfoto: Clint Hughes / AP
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FC United 
of Manchester
Semiprofessionel klub dannet i 2005 af
tidligere Manchester United-fans, der
spiller i Conference North, den sjette-
bedste engelske række.

Klubben ejes og styres demokratisk af
dens 2.630 medlemmer.

FC United of Manchester skal ifølge ved-
tægterne sikre fodbold til overkommeli-
ge priser, så vidt muligt undgå kommer-
cialisering og geninvestere overskuddet.

Billetter til hjemmekampe koster ca. 85
kr. for voksne, 50 kr. for studerende og
pensionister og 25 kr. for unge under 18.

Kilde: www.fc-utd.co.uk

THOMAS BECH HANSEN

Det her er 
det rigtige 
Manchester 
United
Mickey O’Farrell, murersvend


