


AGF er en fodbold-klub. 

AGF er en fodbold-klub i Århus. 

AGF har været en fodbold-klub siden 1902.  

AGF har været en fodbold-klub i over 100 år. 

Den første fodbold-kamp AGF spillede, var 

mod en anden klub i Århus, der hed Olym-pia. 

AGF tabte den kamp 2-5. 



Kan du huske? 

 

AGF ligger i  ________________________ 

 

AGF har været en klub siden ____________ 

 

AGFs første kamp var mod ______________ 

 

AGF tabte _______ - ________ 



Her kan du se AGFs sta-di-on. 

AGFs sta-di-on hed-der Ceres Park. 

Der kan være mange til-sku-e-re på  

Ceres Park. Der kan være 19.433  

til-sku-e-re på Ceres Park.  

På Ceres Park er der varme i græs– 

tæppet. Lige-som i et hus, hvor der er 

gulv-varme. 



Kan du huske? 

 

AGFs sta-di-on hedder ________________ 

 

Der kan være ______________ til-sku-e-re 

 

Der er varme i ____________ på Ceres Park. 

 

Ligesom i et hus med _____________-varme 

 



___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Skriv om billedet 





Her er Steffen Rasmussen. 

Han er mål-mand for AGF. 

Han er og-så an-fø-rer for AGF. 

Steffen Rasmussen spil-le-de sin første  

kamp for AGF, da han var 20 år. 

Steffen Rasmussen har spillet mere end 

300 kampe for AGF.  

Han er den spiller, der har spillet flest 

kampe i Super-li-ga-en for AGF. 



Kan du huske? 

 

Han hedder _________________________ 

 

Han er _______-mand for AGF 

 

Han har spillet mere end _________ kampe. 

 

Han har spillet flest __________ for AGF. 

 



___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

Skriv om billedet 



Farv AGFs logo 



Morten Nord-strand har spillet i FC Nord-

sjæl-land. Nu spil-ler han i AGF.  

Morten Nord-strand spil-ler i angreb i AGF. 

Morten Nord-strand har num-mer 26 på sin 

spil-ler-trø-je. 

Da Morten Nord-strand spil-le-de i  

FC Nord-sjæl-land fik han en pris. Det var 

en pris for årets mål. Han scorede et mål på 

sak-se-spark. Det var det bedste mål. 



Kan du huske? 

 

Han hedder _________________________ 

 

Han spiller med nummer _______ på trøjen. 

 

Han har spillet i FC ___________________ 

 

Nu spiller han i ______________________ 

 

Han har fået en ____________ for årets mål 



 

Hej. Jeg er Mona Lisa….  



Her er Mor-ten Wieg-horst. 

Han er træ-ner for AGF. 

En-gang var han selv fod-bold-spil-ler. 

Morten Wieg-horst spil-le-de på midt-banen, 

da han var fod-bold-spil-ler. 

Morten Wieg-horst har også spil-let på det 

danske lands-hold.  

Morten Wieg-horst har spil-let 36 kampe for 

det danske lands-hold. 



Kan du huske? 

 

Han hedder ____________________________ 

 

Han er _________________________ for AGF 

 

Han har spillet for _______________ landshold. 

 

Han har spillet _________ kampe for det danske 

landshold 

 



Det er længe siden AGF har vundet det  

danske mester-skab i fod-bold. 

I 1986 vandt AGF danmarks-mester-skabet. 

I 1996 vandt AGF po-kal-tur-ne-ring-en. 

AGF har vundet danmarks-mester-skabet 5 

gange. AGF har vundet po-kal-tur-ne-ring-en  

9 gange. AGF er det hold, der har vundet  

po-kal-tur-ne-ring-en flest gange. 



Kan du huske? 

 

AGF vandt danmarks-mester-skabet i _________ 

 

AGF vandt pokal-tur-ne-ring-en i ____________ 

 

AGF har vundet danmarks-mester-skabet ____ 

gange. 

 

__________ har vundet danmarks-mester-

skabet flest gange. 

 



 

 



Farv Steffen Rasmussen 


