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Brittein saarilla jalkapalloon suhtaudutaan vakavasti. Ei ole samantekevää minkä joukkueen valitsee suosikikseen ja seuralle
pysytään uskollisena hautaan saakka vaikka miten heikosti menisi. Kannattajat ovat viime vuosina joutuneet
kummastelemaan lajin ympärillä pyörivää massiivista bisnestä. Kun tarpeeksi suuri könttä rahaa lyödään tiskiin voi kenen tahans
suosikkiseura päätyä jonkun ökymiljonäärin omistukseen. Sijoittajat ja muut onnenonkijat eivät yleensä lotkauta korvaansa jos
seuran fanit heiltä jotakin toivovat tai vaativat. Kuitenkin juuri uskolliset kannattajat ovat se ryhmä, joka joukkueita pitää
pystyssä vaikeinakin aikoina.

Englannissa perustettu MyFootballClub -verkkoyhteisö on tehnyt historiallisen päätöksen ja ostanut enemmistöosuuden
Britannian viitosdivisioonassa pelaavasta Ebbsfleet United -joukkueesta. Yhteisöllä on myös mahdollisuus tulevaisuudessa
lunastaa seura kokonaan itselleen. Käytännössä omistajuus tarkoittaa sitä, että kaikki jotka maksavat 35 punnan (n. 50 euron)
osuuden ovat mukana omistamassa joukkuetta. Osuuksia voi ostaa vain yhden, joten kaikki omistajat ovat tasa-arvoisia
toisin kuin perinteisessä osakeyhtiömallissa, jossa valta on sillä jolla on eniten rahaa. Osuusmaksu peritään jäseniltä kerran
vuodessa.

Kannattajat päättävät kaikesta

Miksi juuri Pohjois-Kentistä kotoisin oleva Ebbsfleet United? Hankkeen puuhamiehet sanoivat valinneensa seuran
yhdeksän tarjokkaan joukosta. Lopullinen päätös syntyi tietenkin äänestämällä. Yksi syy valintaan oli sen kotipaikan
maantieteellinen sijainti; paikkakunnalle saapuu junia muualta Euroopasta ja se on muutenkin luonteeltaan
monikulttuurista aluetta. Tällä haluttiin korostaa sitä, että kyse on nimenomaan kansainvälisestä projektista. Myös seuran
johdossa toimineet henkilöt manageria myöten innostuivat ideasta ja ovat sitoutuneet noudattamaan omistajien tahtoa
kaikissa tärkeissä päätöksissä.

Joukkueen manageri Liam Daishista tuli kaupan jälkeen päävalmentaja, joka kunnioittaa omistajien enemmistön tahtoa mm.
pelaajahankinnoissa ja jopa joukkueen aloituskokoonpanot valitaan äänestämällä. Käytännössä kannattajilla siis on kaikki valta
käsissään, aika näyttää miten homma käytännössä toimii. Äänestää voi internetissä, jos on ostanut itselleen osuuden joukkueest
Omistajat voivat myös seurata pelaajiensa otteluita suorina lähetyksinä internetin välityksellä. Kyseessä on siis varsin
ainutlaatuinen kokeilu, jossa menestykseen pyritään suoran demokratian menetelmiä käyttäen.

30 000 omistajaa - miljoona kasassa

Mahdollisuus siihen, että miljonäärit0 ja keinottelijat saataisiin pysymään loitolla kuningas jalkapallosta, on saanut kymmenet
tuhannet jalkapallofanit liikkeelle. Ebbsfleet Unitedilla on jo yli 30 000 omistajaa ja rahaa kasassa toista miljoonaa.
Omistajat eivät ole vain brittejä vaan osuuksia on osteltu ympäri Eurooppaa. Suomessakin on toista sataa Ebbsfleetin
omistajaa. Miljoona on iso raha kotimaisessa palloilussa, mutta briteissä sillä ei vielä valioliigan portteja hätyytellä. Suurten
seurojen budjetit ovat tänä päivänä tähtitieteellisiä. Jos joukkue menestyy ja kipuaa sarjaportaissa ylöspäin, on todennäköistä ett
omistajajoukkokin kasvaa. Lähin tavoite on nousta porrasta ylemmäksi 4. divisioonaan.

Aika näyttää miten Ebbsfleet Unitedin käy ja kuinka korkealle rahkeet riittävät. Vähin mitä vasemmistolainen jalkapallon ystävä vo
tehdä, on seurata miten homma etenee ja osuuden hankkiminen ei sekään ole hankalaa. Maksaa vain vaivan liittyä jäseneksi
netin kautta, viisi kymppiä rahaa ja olet jalkapallojoukkueen omistaja. Mikäli Ebbsfleet Untitedin taru jatkuu onnellisten tähtien
alla, on meillä käsissämme ennakkotapaus demokraattisesti johdetusta urheiluseurasta joka toimii. Mallihan on vapaasti
siirrettävissä minne tahansa. Esimerkiksi FC Jokerit -jalkapallojoukkueen kannattajat saivat jokunen vuosi sitten
järkytyksekseen todeta, että omistaja lakkautti koko joukkueen. Mikäli seura olisi ollut kannattajien hallussa, näin tuskin olisi
koskaan päässyt käymään.

Lisää aiheesta osoitteissa: www.myfootballclub.co.uk ja www.ebbsfleetunited.co.uk.
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