
”Han er en meget høflig og
ydmyg dreng, men det ænd-
rer sig fuldstændigt, når han
kommer på banen.”

U/19-landstræner Per
Andersens skal ikke misfor-
stås. Når Bashkim Kadrii
kommer ind på en fodboldba-
ne, bliver han ikke et dumt
svin, der brokker sig eller sæt-
ter sig selv i scene verbalt.
Men han dropper ydmyghe-
den og høfligheden over for
modstanderen, fordi han
med sine driblinger, giftige
spark og store arbejdsradius
sætter sig selv i scene og gør,
at man lægger mærke til
ham.

Og det er der mange, der
har gjort i de seneste år, hvor
han er gået fra andenholds-
fodbold som drenge-spiller til
at få divisionsdebut som 16-
årig. Han var til prøvetræning
i engelske Derby i 2008, var
med OB på træningslejr i
2009 og besøgte Borussia
Dortmund for anden gang i
januar 2010. En ukendt hol-
landsk klub samt AGF og
Esbjerg har også nævnt på
rygtebørsen, men det endte
altså med at blive fynske OB,
der efter mere end et års flirt
og forhandling med Kadrii og
B93 endelig kunne præsente-
re spilleren som ny mand i
Ådalen.

Men hvem er han så, Bash-
kim Kadrii? Den 19-årige
offensivspiller er udskreget til
stortalent af journalister, der
næppe har set ham spille og
han er blevet kaldt ”Dan-
marks Zlatan”, men det er
nok mest på grund af hans
albanske rødder, for med sine
175 centimeter ligner han
ikke den svenske Barcelona-
spiller på ret mange punkter.
Hype har der været masser
af, men nu er fremtiden på
plads for spilleren, der har et
stort talent og kan blive en

kommende profil i Superliga-
en.

B93’s talentchef Frank
Nielsen har været med i hele
forløbet omkring Bahskim
Kadrii de seneste tre år, og
han glæder sig til af følge
offensivspillerens udvikling. 

”Han er en rigtig spænden-
de venstrebensspiller, og dem
er der jo ikke så mange af.
Han sparker fantastisk med
venstrebenet, så han har et
godt skud. Han sparker ikke
kun rent, for han har forskel-
lige varianter, som han træ-
ner og udvikler selv. Så er han
hurtig, og han har en fantas-
tisk god evne til at være på
det rigtige sted på det rigtige
tidspunkt. Det skyldes både
noget intuitivt, og at han er
taktisk klog. Det, der gør ham
til en god angriber, er, at han
søger de steder, hvor han for-
venter, bolden kommer. Der-
for er han fantastisk i feltet,”
siger Frank Nielsen om
Kadrii, der har spillet spid-
sangriber i denne sæson for
B93, men også kan dække
højre og venstre kant. 

ARBEJDER TIL 
HAN SEGNER
Frank Nielsen fremhæver
også Bashkim Kadriis
arbejdsindsats i modgang,
hvilket flere af de personer,
Tipsbladet har talt med, bider
mærke i. Holdkammeraten
fra B93 Emil Dyre fortæller:

”Unge angribere kan være
lette at slå ud i modgang,
men sådan er Bashkim ikke,
for hvis det ikke går hans vej,
starter han bare et arbejdsra-
seri, hvor han tonser rundt
efter bolden. Det kan både

være godt og skidt, men jeg
synes, at det er godt at have
sådan en type på sit hold,”
siger Emil Dyre, mens U/19-
landstræner Per Andersen
bakker op med en anekdote.

”Han har ikke altid spillet
lige gode kampe, men han
har altid leveret en
arbejdsindsats. Jeg husker en
situation fra en kamp i Portu-
gal, hvor han løb så meget, at
han efter kampen sank sam-
men i græsset på grund af
varmen og væskemangel.
Han endte faktisk på sygehu-
set med drop i armen. Vi hav-
de kontrol over ham hele
tiden, men vi måtte holde ind
på motorvejen, fordi han blev
dårlig, og så kom ambulan-
cen og hentede ham der. Men
det viser bare, at uanset tem-
peraturen eller omgivelserne,
så arbejder han stenhårdt,
også selv om der ikke er helt
styr på væskebalancen. Han
lader sig ikke slå ud af mod-
gang,” siger Per Andersen,
der kalder Kadrii en meget
spændende spiller.

For publikum i Odense bli-
ver det dog mest spændende
at følge Bashkim Kadrii, når
han har bolden. Offensivspil-
leren scorede 16 mål for B93
i den forgangne sæson, og
Per Andersen fremhæver
også Kadriis offensive kvalite-
ter.

”Han er en pågående type,
der er god til at se, hvornår
han skal løbe dybt, og jeg
tror, han er meget ubehagelig
at spille overfor. Han er
teknisk ok og fysisk stærk, og
så arbejder han stenhårdt.
Han er mentalt stærk og god
til at sætte fokus. Men hvis
han skal arbejde med noget,
så er det hans førsteberøring,
og han må også gerne blive
mere boldfast. Men han er
god teknisk,” siger Per Ander-
sen.

SOM ERIKSEN 
UDEN FOR BANEN
Der er altså tale en interes-
sant spiller for OB, men lige
så spændende og ekstraordi-
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35 TEENAGERE I OB

Skulle Bashkim Kadrii få debut for OB i løbet af de næste 14 dage, vil han med sine 19 år og en måned blive den 17. yngste OB-debutant. I Superligaens levetid har OB
givet debut til 35 spillere under 20 år. De seneste ti år har dog ikke budt på så mange som tidligere. Fra Superligaens start i 1991 til 1999 fik 25 teenagere debut i OB,
mens det kun er blevet til ti debutanter under 20 år siden årtusindskiftet. Lars Jacobsen er den yngste OB-debutant nogensinde, da han kom på banen som 17-årig i 1997,
mens den stadigt aktive veteran, Thomas Helveg spillede sin første kamp på førsteholdet i landets bedste række, da han som 18-årig debuterede mod Brønshøj den 16.
oktober 1989. Dengang var Bashkim Kadrii end ikke undfanget. 

Teenage-debutanter i OB de seneste fem år:

Spiller Født Debutalder Dato Kamp Superligakampe/mål for OB i alt Nuværende klub

Rasmus Falk 15.01.1992 18 år, 121 dage 16.05.2010 AGF-OB 0-3 1/0 OB
Oliver Feldballe 03.04.1990 19 år, 129 dage 09.08.2009 Esbjerg - OB 1-2 7/0 OB
Anders K. Jacobsen 27.10.1989 17 år, 268 dage 22.07.2007 AGF-OB 0-2 14/0 Næstved
Matti Lund Nielsen 08.05.1988 19 år, 139 dage 24.09.2007 OB-Viborg 4-0 9/0 FC Nordsjælland
Anders Torpegaard 02.11.1986 19 år, 269 dage 29.07.2006 OB-Esbjerg 1-2 1/0 FC Vestsjælland
Jesper Lange 11.01.1986 19 år, 96 dage 17.04.2005 FC Nordsjælland - OB 0-0 3/0 Esbjerg

Et selviscenesættende,
selvudslettende
stjerneskud

MARTIN DAVIDSEN

mdv@tipsbladet.dk

Han er udråbt til at være et kæmpe

talent. Han har løbet så meget i en

kamp, at han måtte køres på

hospitalet. Han går i seng før de

fleste. Han er trænerens drøm og

modstanderens mareridt. Han er

Bashkim Kadrii.



FODBOLDFABRIKKEN PÅ
ØSTERBRO
Bashkim Kadrii har gået i en fornem skole på
Østerbro.

Han har nemlig spillet hele livet i B93, som
har udviklet mange gode fodboldspillere
gennem årene. Kigger man på de seneste ti
år, er en række spillere med rødder i B93
således slået igennem på Superliga- eller
landsholdsniveau.

Tipsbladet bringer her et lille udpluk:
Patrick Mtiliga, Per Krøldrup, Daniel Jen-

sen, Michael Jakobsen og Mathias Jørgen-
sen har alle nået A-landsholdsdebut, mens
Jonas Troest, Magnus Troest, Bajram Fetai
og Morten Karlsen både har optrådt på ung-
landshold, i udenlandske klubber og som
profier i Superligaen. 

Bashkim Kadrii kan blive den næste. 
(md) +

nær, han er inden for krid-
stregerne, lige så ydmyg og
nede på jorden er han, når
han optræder i civilt uden for

banen.
Man finder således ingen

sprogblomster eller selvhæv-
dende bemærkninger fra
ham i tidligere artikler eller
interviews, og på den måde
minder Bashkim Kadrii om
Christian Eriksen, der også er
overraskende og iøjenfalden-
de på grøsværen, men nær-
mest selvudslettende i inter-
viewsammenhæng.

”Det er ikke guldcitater,
man får fra ham, for han er
en usikker dreng i forhold til
den del af gamet. Men han
ved, hvad han vil, og han har
villet være professionel fod-
boldspiller, siden han var
dreng. Derfor har han virke-
lig også fortjent, at han er
her i dag. Han ringede til mig
i lørdags, hvor han var blevet
præsenteret på stadion foran
8000 mennesker 10 minutter
før kampstart. Det havde
været en angstprovokerende
oplevelse at skulle tale i en
mikrofon foran så mange, og
det er slet ikke ham. Han har
det svært med den offentlige
del af at være fodboldspiller,”
siger Frank Nielsen, der til
gengæld kan fortælle om en
utrolig vellidt ung mand, der
altid har været populær
blandt holdkammeraterne i
B93.

Også Per Andersen har
bemærket Bashkim Kadriis
stille facon uden for banen.

”Bashkim er en stille og
rolig fyr, som er meget pro-
fessionel. Han passer godt
ind i en trup, for han er så
professionel. På landsholdet
har vi en procedure med, at
vi siger godnat klokken
22.30-23.00, hvor jeg lige
samler lederne på holdet og
går rundt på værelserne og
siger godnat. På det tids-
punkt er han ofte gået i seng.
Nogle spillere får gerne lov til
blive lidt længere oppe, bare
man er stille, men sådan er
Bashkim ikke. Han sover som
regel allerede. Så han er
meget professionel, og han
passer sine ting 100 procent.
Han er meget vellidt og han
hverken råber, skriger eller
iscenesætter sig selv,” siger
Per Andersen, mens Frank
Nielsen også genkender den
ambitiøse Bashkim Kadrii.

”Han er utrolig elitær i sin
indstilling. Hele hans liv
handler om fodbold, men
han er også ydmyg i forhold
til sin tilgang til fodbold. Han
har ikke de store armbevæ-
gelser, og han er stille og
rolig. Han er ikke en køben-
havner fra Blågårds plads,
der kommer med en masse
attiude. På den måde er han

lidt usædvanlig, for på den
ene side er han en individua-
list, der gerne vil score mål
og altid søger afslutningen
selv, men på den anden side
er han en holdspiller, der
ikke påkalder sig opmærk-
somhed. Så han er en anden
slags fodboldtype. Derfor har
han en god chance for at slå
igennem, hvis OB tør at give
ham muligheden,” siger
Frank Nielsen.

TÅLMODIGHED OG
HAK I TUDEN 
Og spørgsmålet er så, om OB
tør det. Fynboerne er ikke
kendt for at give unge spille-
re chancen, men netop i det-
te lys, er tilgangen af Bash-
kim Kadrii interessant. Det
sker nemlig meget sjældent,
at OB betaler penge for en så
ung spiller, og dermed kan
man håbe, at man snart får
Bashkim Kadrii at se i Super-
ligaen.

”Det er ikke til at sige,
hvornår han får debut, for
hvis han viser, at han er god
nok, så kan han sagtens spil-
le. Der er hård konkurrence,
men han er en, som vi satser
på kan udvikle sig hos os. Vi
har købt ham til både kanten
og angrebet, men han er jo
en mand for fremtiden. Han
er lige startet hos os, og han
skal lige komme i gang igen
efter at han har været på
ferie,” siger OB’s cheftræner
Lars Olsen, der samtidigt for-
tæller, at Kadrii godt kunne
være i spil til mandagens
kamp mod Randers, hvis
ikke han skulle med U/20-
landsholdet på træningssam-
ling i denne weekend.

B93’s talentchef Frank
Nielsen har sin tvivl om,
hvorvidt Kadrii kommer til at
få nok spilletid i OB.

”Det bekymrer mig, at OB’s
historie viser, at de ikke bru-
ger de unge mennesker så
meget. Det har jeg også sagt
til Bashkim. Men jeg håber
og tror, at de vil bruge ham,
for nu har de givet penge for
ham, og det har de vel gjort,
fordi de tror på ham, og fordi
de måske vil ændre deres
image. Og så er Bashkim så
stræbsom og motiveret, at
han vil slå igennem,” siger
Frank Nielsen, mens Per
Andersen mener, at Kadrii
skal have tålmodighed.

”Der er mange spillere, der
er stærke i ungdomsfodbol-
den og i 2. division, hvor de
er øverst i hierakiet. Nu kom-
mer han til en klub, hvor han
er nederst i hierakiet. Det
kræver tålmodighed, og det
giver nogle hak i tuden. Der
er nogen, der ikke er så dygti-
ge til at håndtere det, men
jeg tror, at Bashkim kan klare
det, for jeg har aldrig været
utilfreds med hans
arbejdsindsats. Det er utro-
ligt svært at sige, hvordan
fremtiden ser ud, men jeg vil
blive overrasket, hvis ikke
han bliver fast mand i Super-
ligaen,” siger Per Andersen.

Nu venter vi bare på, at
talentet folder sig ud. +

Hvordan har den første tid i klubben
været?

”Det har været en perfekt start. Alt er
gået godt, og jeg er blevet taget godt imod
af fans, spillere, trænere og ledere. Jeg skal
selvfølgelig vænne mig til det, men jeg kan
godt følge med. Der er større konkurrence,
men jeg håber, at jeg kan få noget spilletid i
sæsonen og spille mig ind i startopstilling-
en i løbet af nogle år.” 

Hvorfor valgte du at skifte til OB?
”Jeg var med dem i Skagen sidste som-

mer og træne, og det gjorde forskellen. Det
var bare det rigtige for mig. Det gik fint
dengang, og jeg havde en god følelse i krop-
pen. Det var det, jeg ville. Og så er det også
rart, at familien er tæt på. Det er selvfølge-
lig ikke altafgørende, men det har også haft
en betydning”

OB har ry for at klubben ikke giver unge
spillere så mange chancer på førsteholdet.
Hvordan har du det med det?

”Lige nu har jeg ikke forventninger om at
spille fast, men jeg håber, at jeg kan komme
ind i nogle kampe og vise, hvad jeg kan.”

Med 16 mål i sidste sæson og mange ung-
landskampe på CV’et er der store forvent-
ninger til dig. Hvordan har du det med
det?

”Det har jeg det fint med. Jeg må bare
prøve at leve op til det.” 

Hvad er dine ambitioner som fodboldspil-
ler? 

”Selvfølgelig vil jeg gerne spille fast på et
tidspunkt, og vinde noget guld. Senere vil
jeg gerne til udlandet på et tidspunkt.” 

På grund af dine rødder i Albanien er du
blevet kaldt ”Danmarks Zlatan”. Hvordan
har du det med det?

”Det synes jeg ikke, at jeg er. Hvis andre
folk synes det, må de gerne, men jeg er ikke
enig. Faktisk synes jeg, det er lige modsat.
Jeg er den nye Bashkim, ikke den nye Zla-
tan.”

I lørdags blev du præsenteret på stadion i
Odense for øjnene af 8000 tilskuere. Hvor-
dan var det?

”Det var helt vildt. Det var en fed ople-
velse, men også noget helt nyt. Det var
svært i starten, og jeg havde nerver på. Jeg
var nervøs, men jeg blev heldigvis taget
godt imod.”

Hvordan har du det med den større
opmærksomhed, der følger med som fod-
boldspiller?

”Jeg er ikke så glad for at snakke om mig
selv. Jeg kan ikke lide at blive ringet op,
men jeg skal selvfølgelig nok tage telefonen,
hvis nogen vil spørge mig om noget. Det er
bare ikke min personlighed. Jeg er stille og
rolig, men det er en del af sporten. Jeg vil
bare helst spille fodbold.” (md) +
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BASHKIM KADRII

Født: 9. juli 1991
Højde: 176 cm
Vægt: 71 kg
Position: Angriber/kantspiller
Rygnummer: 24
Klubber: 

-2010: B93
2010- : OB 
kontraktudløb 2014
Landshold:

22 kampe, 8 mål på diverse unglandshold

”Jeg er den nye Bashkim, 
ikke den nye Zlatan”

”Unge angribere kan være lette at

slå ud i modgang, men sådan er

Bashkim ikke, for hvis det ikke

går hans vej, starter han bare et

arbejdsraseri, hvor han tonser

rundt efter bolden.”
TIDLIGERE HOLDKAMMERAT EMIL DYRE OM
BASHKIM KADRII

Bashkim Kadrii i aktion for
U/19-landsholdet sidste
efterår. Foto: Per Kjærbye


