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Inspireret af Bill Belichick, den meget succesfulde træner for det amerikanske NFL-hold, New 
England Patriots, satte sports- og videnskabsastrologen Courtney Roberts sig i 2017 for at 
undersøge en mulig sammenhæng mellem succes i denne den måske mest krævende sportsliga 
i verden og de respektive cheftræneres horoskoper.1 Jeg har efterfølgende taget tråden op og 
studeret emnet nærmere, mest fordi jeg i mange år af uvisse årsager har været en stor fan af 
netop NFL (det er måske min Mars/Pluto-kvadrat, der skal ha’ sit!). 

Studie af succesfulde NFL trænere
Sammenhæng mellem planeterne og succes i sportens verden

Det er almindeligt anerkendt, i hvert fald i USA, at 
netop jobbet som cheftræner i NFL er det mest kræ-
vende af alle indenfor sportens verden med mere 
end et halvt hundrede spillere, oftest mere end en 
snes hjælpetrænere samt et utal af assistenter og 
hjælpere at holde styr på. Lønnen er høj, men for-
ventnings- og arbejdspresset er enormt.

At vinde det amerikanske mesterskab i denne sports-
gren, ”Super Bowl” (amerikanerne er ubeskedne nok 
til at benævne det verdensmesterskabet), er de 
færreste cheftrænere forundt. Det kræver en unik 
kombination af evnen og lysten til at konkurrere, 
bevare fokus i selv de mest pressede situationer, en 
nærmest umenneskelig udholdenhed og arbejds-
kapacitet samt evnen til at lede en flok mennesker 
med mange af de samme egenskaber i både med- og 
modvind. Det er da også de færreste, der nogensin-
de vinder det eftertragtede trofæ og endnu færre, 
for hvem det lykkes mere end en enkelt gang.

Astrologen Courtney Roberts besluttede at se nær-
mere på alle cheftrænere for NFL-hold siden 1967, 
der normalt betragtes som starten på den moderne 
æra for football, for at se om der var astrologiske 
forskelle på dem, der havde vundet Super Bowl og 
dem, der ikke havde.  

Fra et neutralt synspunkt skulle man forvente, at 
planeterne ville være fordelt statistisk ligeligt for 
de trænere, der blev undersøgt (i det oprindelige 
studie lidt over 200), men det var langt fra tilfældet. 
Der viste sig tværtimod meget klare mønstre for, 
hvordan bestemte planeter var placeret hos de suc-
cesfulde trænere. De planeter, der specifikt indgik 
i studiet, var de mest maskuline planeter, nemlig 
Solen, Mars og Jupiter, og det er i fin overensstem-
melse med astrologisk teori, at netop disse planeter 
”burde” være prominent placeret hos de succesful-
de trænere, altså de, der har vundet Super Bowl, 
sammenlignet med de mindre succesfulde.   

Da ikke alle fødselstidspunker kunne opnås med 
nøjagtighed, valgte hun at se bort fra akserne og 
Månen med enkelte undtagelser. Jeg har siden efter-
prøvet og opdateret hendes resultater og blandt 
andet inkluderet de seneste super bowls i henholds-
vis 2019 (hvor Belichicks hold vandt igen!) og 2020.

Med et simpelt pointsystem for de tre planeter – 1 
point for hver placering i de respektive tegn får man 
følgende: (se skema øverst side 49)

Som det ses, er Vædder og Stenbuk topscorere for 
de tre planeter, og Vandbærer, Krebs, Tvilling og Fisk 
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er langt bagud på point. Det er vel næppe overra-
skende, at netop Vædder og Stenbuk scorer højest 
for mennesker med succes i et job, der kræver både 
en ekstrem konkurrencementalitet, udholdenhed og 
et skyhøjt ambitionsniveau.  

Interessant nok viser det sig, at blandt de trænere, 
der aldrig har vundet en Super Bowl, scorer Tvillin-
gerne højest og Stenbukken lavest!

For de succesfulde trænere scorer Jomfru og Løve 
også relativt højt, hvilket for Jomfruens vedkom-
mende kan forklares med, at det kræver analytiske 
evner ud over det sædvanlige at planlægge en 
sæson og de enkelte kampe. ”Game planning” hed-
der det faktisk direkte i denne sportsgren. 

Et hold er delt op i tre dele: angreb, forsvar og ”spe-
cial teams”, der fungerer helt uafhængigt af hinan-
den og aldrig er på banen samtidig, og det kræver 

stort overblik og store analytiske evner at overskue 
alle detaljerne. 

Kigger man på element- og modalitetsfordeling, ser 
man følgende:

Dette er heller ikke overraskende ud fra et traditio-
nelt astrologisk standpunkt. Overvægt af Ild, Jord og 
Kardinale energier er fuldstændigt som forventet. 

Ild 32

Jord 32

Luft 17

Vand 18

Kardinal 39

Fast 27

Bevægelig 33

Element

Modalitet

Planet/Tegn Vædder Tyr Tvilling Krebs Løve Jomfru Vægt Skorpion Skytte Stenbuk Vandbærer Fisk

Sol 3 2 2 1 3 4 4 2 2 4 2 4

Mars 4 3 0 2 1 4 2 3 4 5 3 2

Jupiter 7 2 3 1 4 3 1 2 4 5 0 1

Sum 14 7 5 4 8 11 7 7 10 14 5 7
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Bill Belichick NFL træner

efter for at have struktur og systemer (og et vedhol-
dende højt ambitionsniveau) på plads. 

Studerer man lidt nærmere den mest succesfulde 
af alle NFL-trænere, Bill Belichick, ser man et meget 
fascinerende menneske – om end de færreste vist 
bryder sig personligt om ham. Hans mission i verden 
er ikke at være populær, men at vinde – næsten for 
enhver pris. 

Der har igennem mange år floreret sager om muligt 
snyd, hvor den bedst belyste er den såkaldte ”Spy-
gate”, der drejede sig om ulovlige filmoptagelser af 
kommende modstanderes metoder til at kommu-
nikere med spillerne på banen. I football er det en 
meget vigtig funktion, fordi man benytter sig af for 
eksempel indforståede håndsignaler fra trænerne 
på sidelinjen til egne spillere for at signalere, hvor-
dan de skal gribe det næste spil an (i football bliver 
kampen hele tiden afbrudt, og de to hold grupperer 
sig løbende forskelligt før hvert nyt ”spil”). På den 
måde fik Belichicks hold en fordel ved på forhånd at 
vide, hvad modstanderen havde tænkt sig at gøre, 
og han kunne dermed justere på sit holds grupperin-
ger for at imødegå det2. 

Bill Belichick
Hans horoskop er med en C-score efter Roddens 
skala, men der er ingen tvivl om, at han er født 
med Månen i Stenbukkens tegn. Vi har altså at gøre 

Den relativt høje score for Bevægelige energier 
kan, udover det ovenfor nævnte om behovet for 
analytiske evner, forklares med kravet om konstant 
omstilling, når kampen ikke går som forventet eller 
håbet. Man taler om ”in-game changes” indenfor 
branchen.  

Også for elementer er det modsatte tilfældet for de 
knap så succesfulde trænere med Luft som topsco-
rer og Jord med det laveste pointtal.

Hvis man indregner, hvor mange gange de enkelte 
trænere har vundet Super Bowl, får man følgende 
resultater: (se nederst denne side og højre spalte 
også denne side)

Altså en endnu mere udtalt overvægt af Ild, Jord og 
Kardinale energier. Det er nu Vædderen, der scorer 
højest, og de fleste astrologer kan nok hurtigt blive 
enige om, at netop Vædderen er det mest konkur-
renceprægede af alle tegn. Med Stenbukken lige 

Ild 62

Jord 49

Luft 24

Vand 27

Kardinal 67

Fast 48

Bevægelig 47

Element

Modalitet

Medregnet en faktor for antal vundne Super Bowls

Planet/Tegn Vædder Tyr Tvilling Krebs Løve Jomfru Vægt Skorpion Skytte Stenbuk Vandbærer Fisk

Sun 9 2 3 2 4 7 4 2 6 8 3 4

Mars 7 4 0 2 1 4 3 11 7 9 4 2

Jupiter 13 5 5 1 10 3 2 2 5 7 0 1

Sum 29 11 8 5 15 14 9 15 18 24 7 7
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med et helt ekstremt konkurrencemenneske (fire 
planeter i Vædderen, Pluto i Trigon til Sol/Jupiter, 
Mars i eget tegn, Skorpionen, samt et storkvadrat, 
der involverer både Saturn, Uranus, Venus/Merkur, 
Chiron og muligvis Månen) med en evne til at holde 
hovedet koldt i næsten enhver situation (Månen 
i Stenbukken). Han er kendt som ”stenansigtet”, 
der så godt som aldrig jubler – eller det modsatte 
– offentligt. Det bliver højst til et anerkendende 
nik eller en utilfreds grimasse. Hans pressemøder 
er legendariske med enstavelsessvar og altid med 
en bemærkning om, at ”nu kigger vi fremad til den 
næste kamp”. Han har vundet Super Bowl ikke færre 
end seks gange!

Denne signatur skal nok være glad for, at det aldrig 
blev til en karriere som NFL-træner. Solen i Vægten, 
Krebse-Ascendant, Mars Rx i Tvillingerne og Jupiter 
i Skorpionen råber ikke ligefrem Super Bowl vinder 
ud fra alle altaner.

Det skal understreges, at ovenstående ikke er et 
videnskabeligt studium, da antallet af kandidater 
er ret lille. Men det ændrer ikke på, at en hypotese 
om, at bestemte planeter burde findes i bestemte 
tegn for succesfulde trænere, holder vand for denne 
eksklusive gruppe af mennesker. Men jeg overvejer 
et nærmere studie af de succesfulde quarterbacks 
(den vigtigste spiller på et football-hold) og muligvis 
også trænere fra andre sportsgrene. 

Hvis læseren gerne vil dykke lidt mere ned i detaljer 
om data, kontakt venligst forfatteren: (ba@bisboad-
visory.dk).                                                                  q

Bill Belichick
16. april 1952, kl. 15:00, 

Nashville, Tennessee, Rodden Rating C3

Noter:
1.http://astrologynewsservice.com/news/study-of-
nfl-coaches-confirms-astrology/

2.https://www.dr.dk/sporten/oevrig/anklages-spi-
onage-er-han-verdens-bedste-traener-eller-ver-
dens-stoerste-snyder

3.Bill Belichick. 16. april 1952, 15:00 i Nashville, Ten-
nessee. Rodden Rating C (korrigeret fra et omtrent-
ligt fødselstidspunkt).
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Kalenderen viser tre forskellige astrologiske faktorer, der har indflydelse på finansmarkederne. Er en faktor markeret
med blåt, virker den opadgående, er den markeret grå, virker den nedadgående. De bedste perioder at investere er,
når alle tre faktorer er blå. Markederne er påvirket af mange andre faktorer, som man bør medtage i sin
investeringsstrategi. Kalenderen er resultat af et pilotprojekt på data fra 1950-2015. Projektet er omtalt i et tidligere
nummer af Stjernerne (juni 2016).


