
Scheies drømmelag

Keeper:

Per Mosgaard

I en FFK-tid med suksess er Mosgaard blant dem som har vunnet mest. Han var en god klubbspiller,
men spilte også bak et solid forsvar. Det tar likevel ikke fra ham tittelen, selv om Per Haftorsen og 
Jan-Erik Olsen er gode utfordrere.

Forsvar:

Roar Johansen:

Absolutt en av de aller beste spillerne jeg noen gang har sett. Hadde et utrolig repertoar, selv om 
han ikke var teknisk raffinert. Han tok det igjen på alle andre områder. En virkelige klassespiller.

Forsvar:

Erik Holmberg

Dessverre fikk jeg bare et glimt av ham. Men etter hva jeg har lest og hørt om Erik Holmberg, er 
han et must på et FFK-lag gjennom alle tider.

Forsvar:

Bjørn Spydevold

Han representerte de samme egenskapene som Roar Johansen, men heller ikke han fikk jeg sett så 
mye. En fysisk sterk spiller med mange kvaliteter. Husker ham spesielt fra NM-finalen mot Lyn.

Midtbane:

Per Egil Ahlsen

Han kjenner også dagens unge spillere. Per Egil hadde oversikten, var kreativ, pasningssikker og 
hadde en virkelg skuddfot. Da er det vel unødvendig å nevne frisparket i NM-finalen mot Viking i 
1984. Et av de flotteste målene som noen gang har blitt scoret i en finale.

Midtbane:

Arne Pedersen:

«Lille lækken» var klubbspilleren fremfor noen. Ble tidlig valgt som FFK-kaptein og fremsto da 
også som den ubestridte lederen. Ble også landslags-kaptein, da de begynte å bite fra seg. Husker 
ham spesielt fra kampen mot Jugoslavia. Det var VM-kval i 1965 og Norge vant 3-0. Arne Pedersen
var virkelig god.



Midtbane:

Henry Johannessen

Et must på mitt lag. En fantastisk tekniker og avslutter. En av de første spillerne i norsk fotball, som
fikk et seriøst profftilbud fra utlandet. Husker jeg ikke feil var det i 51 etter en landskamp mot 
Nederland. Norge vant 3-2 og Henry scoret to av målene.

Løper:

Bjørn Borgen

Livsfarlig på høyrekanten. Sterk med ballen. Et fremragende taktomslag, flotte finter og gode 
innlegg. Og, ikke minst, en god avslutter. Bankers på mitt lag.

Løper:

Per Kristofffersen

En av de giftigste målscorerne i Norge. I fire sesonger ble «Snæbbus» toppscorer, noe som forteller 
det meste om hans teft for nettkjenninger. Første gang var i 1957. Siste gang ni år senere i 1966. Da 
ble FFK også cupmestere, og det var på en måte slutten på den virkelige store FFK-tiden.

Løper:

Jørn Andersen

Jeg ønsker å ha med spillere fra flere FFK-epoker og synes Jørn Andersen var og ble en 
fremragende spiller. Han var sterk i 84-sesongen, da FFK sist ble cupmester. Året etter var han 
toppscorer i eliteserien for Vålerenga, før han reiste til Tyskland. Helt fantastisk var det at han ble 
toppscorer også i Bundesliga, men en slik spiller må også med på et FFK-lag.

Løper:

Jan Aas

Han var stor de første årene på 60-tallet. Driblesterk, rask og vanskelig å stoppe. Kanskje fikk han 
ikke nok ut av sitt utrolige talent, men han får plass på mitt lag.
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