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Mikkel Duelund
Den unge FCM-spiller afslører i dette kapitel 
sit forhold til alkohol - og sin glæde over 
massiv opbakning fra sin mor og far
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Mikkel Duelund var otte år, da han besluttede sig 
for at blive professionel fodboldspiller.
Siden dengang har han indrettet sit liv efter at nå 
målet, og han er i dag en del af den bedste trup 
hos mesterklubben FC Midtjylland. I foråret 2015, 
fredag den 17. april, blev den unge midtbanespiller 
for første gang udtaget til startopstillingen af chef-
træner Glen Riddersholm, hvilket han dog tog for-
holdsvis roligt.
-Der er jo en grund til, cheftræneren udtager mig, 
så for mig handler det om at vise ham, at han kan 
regne med mig. Ellers får jeg ikke chancen igen, 
fortæller Mikkel Duelund, mens han efter dagens 
formiddagstræning indtager frokosten, som består 
af kylling, pasta og masser af salat.

Det er sådan, han er, det er sådan, Mikkel Duelund 
har været siden, han var otte år. Fuldstændig fokus 
på fodbold uden forstyrrelser, det handler om at 
blive bedre hver eneste dag og leve et liv, som gør 
det muligt at nå de forbedringer.
Han voksede op i Aarhus og drømte om at blive 
professionel fodboldspiller, og siden sit ottende år 
tvivlede han aldrig på, om drømmen gik i opfyldel-
se. Han var sikker, målrettet og flittig på trænings-
banen.
Da FC Midtjylland hentede Mikkel Duelund til klub-
ben, var det ikke uden omkostninger for den unge 
spiller, der har det bedst på den offensive midtba-

ne, hvor han med sit blik for spillet og fine teknik 
sætter angrebene op.
-Da jeg forlod Aarhus, mistede jeg mange venner, 
og det var en lidt mærkelig og voldsom oplevelse. 
Jeg var ikke forberedt på det, og i begyndelsen var 
det svært at acceptere, husker Mikkel Duelund.
Han er en type, som har det bedst med at have men-

Mikkel Duelund
Født den 29. juni 1997

Fodbold- Virup, VRI, HEI, 
karriere:  Skovbakken, AGF, 
 FC Midtjylland

Bopæl:  Ikast

Uddannelse:  HF-uddannelse 
 sommeren 2015

Job:  Professionel fodboldspiller
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nesker omkring sig, og efter skiftet til FC Midtjyl-
land, skabte han hurtigt nye relationer til de mange 
jævnaldrende, som var der med samme drøm som 
Mikkel Duelund, som aldrig drikker alkohol.
Han har smagt det én gang til en efterskolefest 
og én gang, da han sammen med FC Midtjyllands 
U17-mandskab blev dansk mester.

-Mange af mine jævnaldrende går i byen hver week-
end, men det gør jeg ikke. Det siger mig ikke rigtig 
noget, jeg vil hellere slappe af med en god film der-
hjemme sammen med venner og kæresten – hvis 
jeg da ikke selvtræner.
Han er bevidst om, at festture med masser af alko-
hol ikke gør noget godt for ham og drømmen om 
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den store fodboldkarriere, og så vælger han det fra.
-Mine fester er på banen, konstaterer han med et 
skævt smil.
Som fuldtidsprofessionel fodboldspiller af der me-
get fritid, men det er vigtigt at udnytte fritiden kor-
rekt i forhold til eksempelvis hvile, men der er også 
plads til en kæreste.
-Det er dog vigtigt, at ens kæreste er indstillet på, at 
man fokuserer 100 procent på fodbold, slår Mikkel 
Duelund fast.
I slutningen af 2014 var han en del af FC Midtjyl-
lands U17-mandskab, men allerede i løbet af det tid-
lige forår 2015 kom han tættere på Superligaholdet. 
Det er gået hurtigt, og derfor er det vigtigt at bevare 
roen og ikke mindst begge ben på jorden.
-Man skal selvfølgelig nyde nuet, men overordnet 
handler det om at bevare fokus og være bevidst om, 
hvordan man træner, siger FC Midtjylland-spille-
ren, som understreger, at én ting skal være i orden, 
hvis man som helt ung spiller skal klare sig.

-Opbakning fra forældre er altafgørende, og den 
har jeg haft og har stadig. De har sørget for alt for 
mig, og uden dem havde jeg ikke nået det, jeg har 
nået til nu, forklarer Mikkel Duelund, som også ny-
der godt af beroligende ord fra trænerstaben.
Vigtigt er det også, at man i sin fodboldopvækst har 
de rigtige trænere, siger Mikkel Duelund, som med 
egne ord havde en fantastisk træner i Skovbakken 
engang.
Han har kontrakt med FC Midtjylland til udgangen 
af 2018, men endnu bliver han ikke vanvittig rig af 
at spille fodbold.
-Det er ikke en guldgrube for mig…, endnu. I be-
tragtning af min alder har jeg dog en god løn, og 
hvis jeg ellers træner hårdt nok og forbedrer mig, 
skal der nok blive mulighed for at tjene flere penge, 
forudser Mikkel Duelund, som er godt i gang med 
at udleve den drøm, han besluttede sig for at forføl-
ge i en alder af bare otte år. 

”Måske er det en kliché, men mit råd til andre unge 
med en fodbolddrøm er, at de skal være bevidste om, 
hvad og hvorfor de træner, og så skal de træne 
hårdt og meget. Man skal aldrig træne for sjov 
– der skal være en mening med det, 
hver gang man går ud på banen”

Mikkel Duelund


