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Carlo Grant. 

Sønderbro Fight's mest trofaste medlem (æresmedlem) Carlo ”Granit” Grant 
er efter lang tids sygdom gået bort.  
Carlo spillede et utal af kampe for Sønderbro – hvor mange vides desværre 
ikke – og spillede, efter sigende, på 1.holdet helt oppe i 50’erne. Ja – det var 
ikke kun hans spil på banen, der gav ham tilnavnet ”Granit” , men så sande-
lig også den imponerende fysik han havde, selv i en høj alder.   
For os der kendte ham – og det er velsagtens 90 % af klubbens medlem-
mer – vil han altid stå som den ultimative klubmand – men samtidig en mand 
der, på trods af sin alder, også var en fremsynets mand. 
Han var f.eks en klar tilhænger af Sønderbro’s overgang til K.B.U. – efter 
mere næsten 70 år i D.A.I. og senere af fusionen mellem Sønderbro og S.I.K 
Fight – hvilket vel ikke er SÅ almindeligt for en person, der har været med-
lem af en klub i mere end 50 år – men det viser en del om Carlo. 
Carlo er også den person der, uden konkurrence, gennem årene, har været 
den mest trofaste tilskuer når klubbens hold – og det gjaldt absolut ALLE 
hold – spillede  (og det var ikke kun på hjemmebane - nej Carlo cyklede – 
selv et godt stykke oppe i 80’erne  - rundt til de forskellige udebaner for at 
støtte holdene – og det var uanset vejret ). Og Ikke nok med at han har så 
kampene, men han havde også styr på, stort set, alle  spillernes navne – 
uanset om det var 1. – eller 4.holdet han fulgte fra sidelinien.  
De sidste par år havde han gennem klubben fået sin egen plads på sidelini-
en i form af en stol, og der var altid en hjælpende hånd, når Carlo skulle ha-
ve hjælp. Det var samtidigt en tradition at man ALTID skulle hen og hilse på 
ham – og det var ALLE – spillere som tilskuere – medlemmer og deres børn. 
 
Carlo var han også manden der "gjorde rent på stadion" ( og for den sags 
skyld på hele Kløvermarksvej )  - han samlede nemlig alle flasker op efter 
os. - og Gud nåde og trøste hvis man af vanvare kom til at samle en flaske 
op – så var der bebrejdende blikke fra hele sidelinien. 
 
I midten af 90’erne fik vi, i den daværende bestyrelse, efter mange års fra-
vær, ”lokket” Carlos kone Hanne med til klubfesterne, det var noget der vir-
kelig varmede ham kunne man mærke, og det var en fornøjelse  
at fetere ham og Hanne – kulminerende med indstiftelsen af en særlig Carlo 
Grandt pokal.  
 
Vi vil i Klubben ALTID huske dig Carlo -  som et enestående menneske 
  
ÆRET VÆRE CARLO’S MINDE  


