20

Søndag den 3. juni 2007

Nyhedsredaktør: Klaus Søndergaard

EM-kampen Danmark-Sverige blev færdigspillet så sent, at den ikke nåede med i denne udgave af Morgenavisen Jyllands-Posten.

SPORT

- Læs om
kampen

En reservemålmands bekendelser
Bænkevarmer: Fire danske mesterskaber, to Royal League-pokaler, sejr i den hjemlige pokalturnering og deltagelse i Champions League. FC Københavns
reservemålmand Benny Gall lægger til sommer støvlerne på hylden. Her fortæller han om medaljerne, motivationen og livet som bænkevarmer.
Benny Gall har ikke udsigt
til ﬂere kampe i FC Københavns målmands-trikot.
Efter seks år som reserve
indstiller han karrieren for
at træne klubbens reservehold.

Af KLAUS ULRIK MORTENSEN

Jesper Christiansen tvinger
målmandshandsken ned i
halsen på magnumflasken og
brøler hvidt ølskum i hovedet på holdkammeraterne.
Den sølvfarvede pokal, konfettien og blitzlysene stråler
om kap med guldmedaljerne
om halsen på de mesterskabskulrede københavnere
søndag aften på Vejle Stadion. Men selv om guld er
guld og Benny Galls vingefang større end de her i landet almindeligst brugte, har
reservemålmanden
svært
ved at sprede lufferne og følge euforiens vinde og medspillerne ud i den vejlensiske
nattehimmel.
Morgenavisen
JyllandsPosten møder Benny Gall en
uge tidligere på FC Københavns træningsanlæg på Frederiksberg. Hele lørdag morgen har silende regn erindret
om dynen og hovedpudens
kvaliteter, men…
»Jeg tænker ikke over, om
det regner, eller solen skinner. Det er bare op og af sted
om morgenen. Det ligger
dybt begravet i rygraden,«
forklarer Benny Gall et par timer senere i presserummet
bag træningsbanerne.
De tunge regndråber er vasket af, og kroppen hviler i
lyseblå strik, cowboybukser
og strømpeløse sandaler.
Men fingrene taler et andet
sprog - konstant piller de ved
bilnøglerne og mobiltelefonen og røber en målmand
hverken helt tryg eller tilfreds med situationen.
»Jeg erkender, at det bliver
lidt mærkeligt at få overrakt
medaljerne på næste søndag.
Jeg har bidraget ved at holde
et højt niveau til træningen
og været med til at holde de
andre spillere skarpe, men
selvfølgelig gør det begejstringen lidt lavere, at jeg ikke har vundet kampene direkte på banen.«

Den sidste kamp
Parken, den 19. juni 2005. FC
København med Benny Gall
i startopstillingen løber på
banen til sæsonafslutningen
mod nedrykkerne fra Herfølge. En uinspireret sommerforestilling, som netop sikrede
hjemmeholdet sølvmedaljer
og deltagelse i UEFA Cup’en.
Men også den 36-årige reservemålmands sidste optræden i SAS Ligaen.
Efterfølgende er to mesterskabspokaler låst ind i glasskabene på Frederiksberg.
Dermed har Benny Gall spillet otte kampe og vundet fire
danske mesterskaber på seks
sæsoner i FC København. En
kadance på to kampe per
guldmedalje placerer ham
blandt landets mest vindende fodboldspillere, men
hvordan mander man sig op
til træning ihukommende, at
man aldrig får lov at omsætte
sine kvaliteter i kamp.
»Jeg synes ikke, at forskellen er så kæmpe stor på træningsbanen, men jeg kan
mærke det i weekenden, da
jeg ikke har samme entusiasme som de andre. Der er ikke
samme kriller og spænding i
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Brøndby foran 40.000 tilskuere i Parken er kampe, han vil
huske. Men hvad med Royal
League-finalen mod IFK Göteborg for to år siden på Nya
Ullevi i Göteborg, hvor han i
pausen kom ind i stedet for
skadede Balazs Raboczki og i
en vanvittig straffesparkskonkurrence sikrede FC København mesterskabet?
»Det er sjovt at komme ind
og gøre en forskel, men jeg
bryder mig ikke om at blive
stemplet som helten fra
Royal League. Jeg vil hellere
kendes for at være en spiller,
som har været tro mod klubben og passet mit arbejde.
Det er ikke én kamp, der gør
det hele, selv om jeg fik meget spilletid i den turnering
og følte, at jeg havde en stor
del af æren for, at vi hev trofæet hjem.«

Intet liv uden fodbold

maven. Du er godt klar over,
at det ikke er dig, der er i fokus og tager avisoverskrifterne, men for mig er det et arbejde. Det nytter ikke noget,
at du vender rundt og holder
op med at være seriøs, når det
tidspunkt kommer, da du ikke længere får lov at spille
kampene.«

I spil som træner
At reservebænken skulle blive endestationen stod ikke
skrevet i handskerne, da han
fem år gammel løb på græs i
Brønshøj Boldklub. Fodbolden sparkede ham derefter
rundt mellem en række københavnske klubber og i
1994 til udlandet. Et par år i
den hollandske Æresdivision
og to sæsoner i engelske
Shrewsbury Town senere
vendte han i 1999 tilbage til
Esbjerg og dansk fodbold. Esbjerg gav ham tre et halvt år
mellem stængerne, og da
kontrakten udløb i sommeren 2001, trænede københavneren en måneds tid med
FCK.
»Niels Christian Holmstrøm spurgte, om jeg ikke
ville være en del af holdet. Jeg

har altid haft ambitioner om
at spille, men i FCK er det
svært at tilspille sig en plads
på holdet, hvis ikke man er
svensk, norsk eller dansk
landsholdsspiller.«
Halvanden måned efter
købet af Benny Gall flyttede
den svenske landsholdsmålmand Magnus Kihlstedt over
sundet og ind i de københavnske netmasker. Da Hans
Backe samtidig overtog trænerposten, fik Benny Gall at
vide, at han ikke indgik 100
pct. i planerne omkring førsteholdet, men at det kunne
være interessant at få ham
ind i arbejdet med de unge
spillere.
»Allerede der gør du dig
overvejelser om at sætte karrieren mere eller mindre i bero som spiller,« siger Benny
Gall om udsigten til på det
tidspunkt at skulle stå i spidsen for klubbens reservehold
i Danmarksserrien.
Men så trådte norske Ståle
Solbakken i januar 2006 til
som afløser for Hans Backe,
og - skulle det vise sig - gav
Benny Gall hans anden ungdom.
»Jeg havde indstillet mig

på at være halvt spiller og
halvt træner, men Ståle lavede en kovending, og på den
måde fik jeg min anden ungdom som spiller. Jeg har været rigtig glad for de ekstra år,
hvor vi har vundet to mesterskaber, Royal League og været med i Champions League,« siger Benny Gall om
salget af Balazs Raboczki, der
rykkede ham en plads op på
bænken.

Tanker fra bænken
Her sidder han så, Benny
Gall. På bænken. Men hvad
tænker man på bænken? Håber man, at manden med
handskerne falder om med
rygproblemer, så man selv
kan få plads i buret?
»Det er klart, at man lidt
sidder og håber på, at den anden kvajer sig. Hvis konkurrencen er hård, gør det ikke
noget, at den anden kvajer
sig, så længe holdet vinder.
Jeg tror, at en angriber tænker på samme måde – han har
ikke noget imod, at de andre
ikke laver kasser på samlebånd. Men jeg har aldrig ønsket, at mine konkurrenter
skulle blive skadet.

skal kvalitetsforskellen heller
ikke være større, end at den
anden kan skiftes ind, hvis
det bliver nødvendigt.

BLÅ BOG

BENNY GALL
- Benny Gall, 36 år, er født den 14. marts 1971 i Brønshøj og
uddannet blikkenslager.
- Brønshøj Boldklub hjalp med at snøre de første fodboldstøvler,
men snart skiftede han til KB. Her blev den unge målmand
danmarksmester i junior- og yndlingerækken samt udtaget til
U 21-landsholdet. Fra KB gik karrieren via diverse danske
klubber i 1994 til Dordrecht 90 og siden De Graafschap i den
hollandske Æresdivision. I 1996 skiftede han til den engelsk
2. divisionsklub Shrewsbury Town, men tre år senere vendte
han tilbage til Danmark og Esbjerg. FC København skrev i
2001 kontrakt med målmanden. I sine seks år i klubben har
han vundet ﬁre danske mesterskaber, to pokalﬁnaler og to
Royal League-mesterskaber samt de seneste ﬁre år været
træner for andetholdet.
- Han bor i Brønshøj med sin kone og tre børn.

I pokalfinalen mod OB for
godt to uger siden i Parken
havde Jesper Christiansen ikke den heldigste dag mellem
stængerne.
»Jesper er mere eller mindre skyld i de to mål, som gør,
at vi taber 2-1, men derfra til
at lave alt muligt om er der kilometers afstand. Han har
haft en fantastisk sæson næsten uden fejl, og så er det bare uheldigt for Jesper og hol-

det, at det sker i samme
kamp.
Benny Gall er udmærket
klar over niveauforskellen
mellem ham og den 29-årige
landsholdsreserve. Men det
er lettere at acceptere at sidde
på bænken, hvis den anden
er dygtig og ikke kropumulig.
Rangordenen er i det hele taget meget vigtig for at bevare
en god atmosfære målmændene imellem. Selvfølgelig

Allersidste vers
Men Benny Gall har ikke flere indskiftninger til gode, og i
disse uger synger spillerkarrieren på allersidste vers. Og
hvad så, lyder spørgsmålet, er
han tilfreds med de valg, han
har truffet som fodboldspiller, og hvad skal den 36-årige
blikkenslager fra Brønshøj lave efter sommerferien?
»Jeg er rigtig glad for at være i klubben. Jeg har altid
vidst, at lønnen kom til tiden, og jeg har spillet og trænet sammen med de bedste
spillere i landet. Alternativet
var at skifte til en mindre
klub, men jeg vil hellere spille 15 kampe for FCK og opleve Champions League, end
jeg vil spille 200 kampe for en
bundklub i superligaen.«
Efter så mange år er det
svært at genkalde karrierens
største oplevelse. Kampene
for hollandske Dordrecht 90
mod Ajax Amsterdam og PSV
Eindhoven og lokalopgørene
mod
arvefjenderne
fra

Ét er sikkert. Benny Gall skal
ikke tilbage til livet som blikkenslager. Tidligere på ugen
underskrev han en et-årig
kontrakt som træner for FC
Københavns reserve i 2. division øst. Således kan han blive boende i Brønshøj med sin
kone og tre børn og fortsætte
med det hold, som han har
arbejdet med, siden han kom
til København i 2001.
»Jeg kan ikke forestille mig
at have et liv uden fodbold.
Det er udfordrende at være
med til at udvikle spillerne
personligt, gøre dem fortrolige med FCK’s spillekoncept
og modne dem til at være superligaspillere. Helt anderledes end at være målmand,
hvor jeg udelukkende skulle
tage vare på mig selv.«
Afskedskampen, muligheden for at takke tilskuerne efter seks års tro tjeneste, kunne han godt have tænkt sig at
få med. Men hvad betyder
personlige ambitioner, når
der er et arbejde, der skal gøres færdigt?
»Det nytter ikke noget, at
vi vader gennem turneringen
med kun to nederlag og så taber de sidste tre kampe. Vi
har et ansvar over for turneringen og de hold, vi skal møde.
Jeg ville lyve, hvis jeg ikke
synes, at det ville være kanonfedt at få en af de sidste
kampe, men jeg tror ikke, at
det sker, og det er også helt i
orden. At sidde på bænken i
FCK er et valg, jeg selv har
truffet. Der er ikke nogen, der
skal have ondt af mig.«
Benny Gall har talt. Ydmyg
- afklaret om sin egen position har han vist, hvordan livet i professionel topfodbold
også kan se ud. Livet - set fra
reservebænken.
klaus.mortensen@jp.dk

