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   KENNY DALGLISH VEKUR VONIR MEÐAL STUÐNINGSMANNA „RAUÐA HERSINS“

Stuðningsmenn Liverpool 
sjá fram á bjartari tíma undir 
stjórn „Kóngsins á Anfield“ – 
Skotans Kenny Dalglish. 

Aðdáendur Liverpool fögnuðu 
þegar Kenny Dalglish skrifaði 
undir nýjan þriggja ára samning 
við félagið í maí. Hann tók við lið-
inu af Roy Hodgson í janúar þegar 
það var í 12. sæti og náði að rífa 
upp móralinn og skilaði liðinu í 5. 
sæti í lok tímabilsins. Hann stýrði 
liðinu í 18 deildarleikjum og liðið 

hefði lent í þriðja sæti deildarinn-
ar ef bara væri tekið mið af 18 síð-
ustu umferðunum.

Dalglish hefur sett stefnuna 
á eitt af fjórum efstu sætunum í 
vetur. „Það er heiður að fá að stýra 

þessu félagi og ég get lofað aðdá-
endum því að við munum leggja 
allt í sölurnar til að ná árangri,“ 
segir Dalglish.

FÆDDUR SIGURVEGARI
Dalglish varð átta sinnum meistari 
sem leikmaður Liverpool, þar af 
þrisvar sinnum sem spilandi fram-
kvæmdastjóri. Hann lék með lið-
inu til ársins 1990 og var orðinn 39 
ára þegar hann lagði skóna á hill-
una. Hann sagði óvænt upp tæpu 
ári síðar og sagðist vilja hvíld frá 
álaginu sem fylgdi starfinu.

„Kóngurinn“ ætlar 
aftur á toppinn

Kenny Dalglish tók við Liverpool í 12. sæti deildarinnar í janúar og undir hans stjórn náði liðið þriðja besta árangri allra liða það 
sem eftir lifði tímabilsins. Núna hefur hann sett stefnuna á toppinn á ný og lofar betri árangri á Anfield.

LIVERPOOL Í TOPPBARÁTTU

Staðan eftir síðustu 18 deildarleiki
Chelsea 18 11 4 3 33:15 37
Man. Utd.  18 11 3 4 35:18 36 
Liverpool 18 10 3 5 35:17 33
Man. City 18 10 3 5 28:17 33
Arsenal 18 7 8 3 40:21 29
Tottenham 18 6 8 4 25:23 26

NÝR FRAMKVÆMDASTJÓRI CHELSEA, ANDRÉ VILLASBOAS, ER AÐEINS 33 ÁRA

ANDRÉ VILLAS-BOAS

Fullt nafn: Luís André de Pina Cabral e Villas-Boas
Fæddur: 17. október 1977 (33 ára)
Starfsferill:
1993: Lærlingur undir stjórn Sir Bobby Robson hjá Porto
1994: Þjálfunarréttindi C hjá UEFA á námskeiði í Skotlandi
2002: Ráðinn í starfslið José Mourinho hjá Porto
2004: Fylgir Mourinho til Chelsea
2008: Fer með Mourinho til Inter Milan
2009: Ráðinn framkvæmdastjóri Academica
2010: Tekur við stjórnartaumum stórliðsins Porto 
2011: Vinnur deild og bikar í Portúgal og Evrópudeildina

Aðeins fimm framkvæmdastjórar hafa fagnað 
sigri í ensku úrvalsdeildinni frá því að hún var 
sett á laggirnar árið 1992. 

Sir Alex Ferguson er sigursælasti 
stjórinn í enska boltanum frá upp-
hafi. Hann hefur tólf sinnum stýrt 
Man chester United til sigurs í þessari 

sterkustu deildarkeppni í heimi og lið hans hefur 
aldrei lent neðar en í þriðja sæti síðan keppni í úr-

valsdeildinni hófst. 
Arsene Wenger hefur þrisvar fagnað sigri í deild-

inni með Arsenal og José Mourinho tvisvar með 
Chelsea. Carlo Ancelotti leiddi Chelsea einnig til sig-
urs og Kenny Dalglish var við stjórnvölinn hjá Black-
burn Rovers þegar liðið varð meistari árið 1995. 
Hann stýrði einnig Liverpool þegar liðið varð síð-
ast meistari, vorið 1990 í gömlu 1. deildinni og var 
það þriðji meistaratitill liðsins undir hans stjórn. 

Fimm meistarar

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000  Ritstjórn og hönnun: Sævar Hreiðarsson saevar@365.is 
Umsjónarmaður auglýsinga: Ívar Örn Hansen ivarorn@frettabladid.is s. 512 5429. 

Ljósmyndir: Nordic Photos / Getty Images

EFSTU LIÐ FRÁ UPPHAFI ÚRVALSDEILDARINNAR
Tímabil 1. sæti 2. sæti 3. sæti
1992–93 Man. Utd. Aston Villa  Norwich
1993–94 Man. Utd. Blackburn  Newcastle
1994–95 Blackburn Man. Utd.  Nottm. Forest
1995–96 Man. Utd. Newcastle  Liverpool
1996–97 Man. Utd. Newcastle  Arsenal
1997–98 Arsenal Man. Utd.  Liverpool
1998–99 Man. Utd. Arsenal  Chelsea
1999–00 Man. Utd. Arsenal  Leeds
2000–01 Man. Utd. Arsenal  Liverpool
2001–02 Arsenal Liverpool  Man. Utd.
2002–03 Man. Utd. Arsenal  Newcastle
2003–04 Arsenal Chelsea  Man. Utd.
2004–05 Chelsea Arsenal  Man. Utd.
2005–06 Chelsea Man. Utd.  Liverpool
2006–07 Man. Utd. Chelsea  Liverpool
2007–08 Man. Utd. Chelsea  Arsenal
2008–09 Man. Utd. Liverpool  Chelsea
2009–10 Chelsea Man. Utd.  Arsenal
2010–11 Man. Utd. Chelsea  Man. City

Allt sem þú þarft

N1 þjónustustöð, Aðalstöðinni, Keflavík
10-11, Keflavík
N1 verslun, Keflavík
Olís, Básinn, Reykjanesbæ
Samkaup Strax, Reykjanesbæ
10-11, Leifsstöð
Eymundsson, Leifsstöð
Tíu ellefu Hraðkaup, Reykjanesbæ

*Meðan birgðir endast

Nettó, Grindavík
Samkaup Strax, Sandgerði
Samkaup Strax, Garði
Bónus, Fitjum, Njarðvík

Þú færð Fréttablaðið á 12 stöðum á Suðurnesjum.

Það er engin ástæða til að missa af neinu í sumar. Fréttablaðið er aðgengilegt 

um land allt. Því er dreift ókeypis í lúgur og kassa á kjarnadreifingarsvæði okkar. 

Auk þess er það selt í lausasölu á kostnaðarverði á 120 sölustöðum um land allt. 

Þú getur alltaf fengið Fréttablaðið beint í símann, fartölvuna eða 

spjaldtölvuna hvar sem er og hvenær sem er á Vísi.is eða fengið það sent 

með tölvupósti daglega.

Nánar um dreifinguna má lesa á visir.is/dreifing.

Það fá allir afmælisblöðru* 
á sölustöðum Fréttablaðsins 

um land allt.

Fjöldi lausasölustaða á Suðurnesjum

Jákvæðar fréttir 
fyrir sumarið
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Öll toppliðin í ensku 
úrvalsdeildinni eru með 
framherja sem kunna að 
skora mörk. Það má búast 
við harðri samkeppni um 
markakóngstitilinn í vetur.

Framherjar Manchester United 
(Berbatov, Rooney, Hernandez og 
Owen) skoruðu samtals 46 af 78 
mörkum liðsins í deildinni. Núna 
ætlast aðdáendur United til þess að 
fá fleiri mörk frá Rooney sem átti 
í talsverðum erfiðleikum framan 
af síðastliðnum vetri, bæði vegna 
meiðsla og vandræða við samninga-
viðræður við forráðamenn United. 
Eftir áramót fór honum að ganga 
betur og hann endaði með 11 mörk 
í deildinni. 

Arsenal hefði líklega geng-
ið betur ef Robin van Persie hefði 
ekki glímt við erfið meiðsli síðast-

liðinn vetur. Hann skoraði 18 mörk 
í aðeins 25 leikjum (19 í byrjunar-
liði) og ljóst að hann er orðinn einn 
af bestu leikmönnum deildarinnar. 
Núna er hann kominn með Gerv-
inho til að mata sig af færum og 
mörkin gætu orðið mun fleiri.

Spænski markahrókurinn Fern-
ando Torres stóð alls ekki undir 
væntingum á síðasta tímabili, 

hvorki með Liverpool né Chelsea 
þar sem hann skoraði bara eitt 
mark eftir að hann var keyptur 
fyrir 50 milljónir punda. Ef hann 
finnur leiðina í markið á ný er voð-
inn vís.

Luis Suárez var óstöðvandi þegar 
hann lék með Ajax og frammistaða 
hans í fyrstu leikjunum með Liver-
pool lofar góðu. Andy Carroll byrj-

aði einnig síðasta tímabil vel hjá 
Newcastle og skoraði 11 mörk í 19 
leikjum og bætti síðan við 2 mörk-
um í 7 leikjum með Liverpool.

Manchester City bindur vonir 
við að Sergio Agüero taki við af 
landa sínum Carlos Tévez sem aðal-
markaskorari liðsins. Agüero skor-
aði 20 mörk í spænsku deildinni síð-
astliðinn vetur.

Hver verður markakóngur? ● LAUNAHÆSTU MENN 
ÚRVALSDEILDARINNAR
Wayne Rooney – Man. Utd.
£250.000 á viku - £13m á ári
Yaya Toure – Man. City
£220.000 á viku - £11,5m á ári
Sergio Agüero – Man. City
£200.000 á viku - £10,5m á ári
Carlos Tevez – Man. City
£200.000 á viku - £10,5m á ári
Fernando Torres – Chelsea
£175.000 á viku - £9,1m á ári
John Terry - Chelsea
£150.000 á viku - £8m á ári
E. Adebayor – Man. City
£140.000 á viku - £7,5m á ári
Frank Lampard - Chelsea
£140.000 á viku - £7,5m á ári
Steven Gerrard - Liverpool
£125.000 á viku - £6,5m á ári
Rio Ferdinand – Man. Utd.
£125.000 á viku - £6,5m á ári
Kolo Toure – Man. City
£120.000 á viku - £6,25m á ári
Gareth Barry – Man. City
£120.000 á viku - £6,25m á ári

MARKAHÆSTU MENN ENSKU ÚRVALSDEILDARINNAR FRÁ UPPHAFI

Tímabil Markahæstur Mörk
1992–93 Teddy Sheringham (N. Forest/Tottenham) 22
1993–94 Andrew Cole (Newcastle) 34
1994–95 Alan Shearer (Blackburn) 34
1995–96 Alan Shearer (Blackburn) 31
1996–97 Alan Shearer (Newcastle United) 25
1997–98 Chris Sutton (Blackburn) 18
1997–98 Dion Dublin (Coventry) 18
1997–98 Michael Owen (Liverpool) 18
1998–99 Jimmy Floyd Hasselbaink (Leeds)  18
1998–99 Michael Owen (Liverpool) 18
1998–99 Dwight Yorke (Man. Utd.) 18
1999–00 Kevin Phillips (Sunderland) 30

Tímabil Markahæstur Mörk
2000–01 Jimmy Floyd Hasselbaink (Chelsea) 23
2001–02 Thierry Henry (Arsenal) 24
2002–03 Ruud van Nistelrooy (Man. Utd.) 25
2003–04 Thierry Henry (Arsenal) 30
2004–05 Thierry Henry (Arsenal) 25
2005–06 Thierry Henry (Arsenal) 27
2006–07 Didier Drogba (Chelsea) 20
2007–08 Cristiano Ronaldo (Man. Utd.) 31
2008–09 Nicolas Anelka (Chelsea) 19
2009–10 Didier Drogba (Chelsea) 29
2010–11 Dimitar Berbatov (Man. Utd.) 20
2010–11 Carlos Tévez (Man. City) 20

Liverpool

Fullt nafn:  Luis Alberto Suárez Díaz
Fæddur:  24. janúar 1987 (24 ára)
Verð:  £22.800.000 frá Ajax
Ferill:
  2005–2006  Nacional 27/10 
2006–2007  Groningen 29/10 
2007–2011 Ajax 110/81 
2010–2011  Liverpool 13/4
Landsleikir:  Úrúgvæ 48/21

Chelsea

Fullt nafn:  Fernando José Torres Sanz
Gælunafn:  El Niño
Fæddur:  20. mars 1984 (27 ára)
Verð:  £50.000.000 frá Liverpool
Ferill:
 2001–2007  Atlético Madrid 214/82 
2007–2011 Liverpool 102/65 
2010–2011  Chelsea 14/1
Landsleikir:  Spánn 86/27

Manchester United

Fullt nafn:  Wayne Mark Rooney
Fæddur:  24. október 1985 (25 ára)
Verð:  £25.600.000 frá Everton
Upphafið:  Skoraði 114 mörk í 29 
leikjum með drengjaliðum Everton
Ferill:
 2002–2004 Everton 67/15 
2004–2011 Man. Utd. 217/102 
Landsleikir:  England 70/26

Arsenal

Fullt nafn:  Robin van Persie
Fæddur:  6. ágúst 1983 (28 ára)
Verð:  £2.750.000 frá Feyenoord
Besta árið:  Lagði upp fleiri mörk en 
nokkur annar, 11 mörk, 2008–09.
Ferill:
 2001–2004 Feyenoord 59/15 
2004–2011 Arsenal 156/66 
Landsleikir:  Holland 56/21

Manchester City

Fullt nafn:  Sergio Leonel Agüero
                      del Castillo
Gælunafn:  Kun
Fæddur:  2. júní 1988 (23 ára)
Verð:  £38.000.000 frá Atlético Madrid
Ferill:
 2003–2006 Independiente 54/23
2006–2011 Atlético Madrid 175/74
Landsleikir:  Argentína 30/13

LUIS SUÁREZ FERNANDO TORRES WAYNE ROONEY ROBIN VAN PERSIE SERGIO AGUERO

Vegleg og aukin íþróttaumfjöllun 
í Fréttablaðinu mánudaga

Íþróttahelgin gerð 
upp í Fréttablaðinu

Allt sem þú þarft...
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● FIMM MÖRK Í LEIK   Fjór-
ir leikmenn hafa skorað fimm 
mörk í einum leik síðan úrvals-
deildin var sett á laggirnar. Andy 
Cole (fyrir Manchester United 
gegn Ipswich Town, 4. mars 
1995) Alan Shearer (fyrir New-
castle United gegn Sheffield 
Wed., 19. sept. 1999), Jermain 
Defoe (fyrir Tottenham gegn 
Wigan, 22. nóvember 2009) og 
Dimitar Berbatov (fyrir Man-
chester United gegn Blackburn 
Rovers, 27. nóvember 2010).

● FLEST MÖRK VARA
MANNS  Ole Gunnar Solskjær 
skoraði fjögur mörk eftir að 
hann kom inn á sem varamað-
ur hjá Manchester United í leik 
gegn Nottingham Forest, sem 
fram fór 6. febrúar 1999.

William „Dixie“ Dean setti 
markamet sem seint verður sleg-
ið tímabilið 1927-28 þegar hann 
skoraði 60 mörk í 39 deildarleikj-
um fyrir Everton. Hann skor-
aði einnig þrjú mörk í FA-bikar-
keppninni og 19 mörk í öðrum 
opinberum leikjum þetta tímabil 
þannig að samtals skoraði hann 
82 mörk. 

Alls skoraði „Dixie“ Dean 349 
deildarmörk á ferli sínum með 
Everton (1925-37) og er það mesta 
sem leikmaður hefur skorað fyrir 
eitt lið. 

Flest mörk í einum leik í efstu 
deild skoruðu Ted Drake fyrir 
Arsenal gegn Aston Villa í des-
ember 1935 og James Ross fyrir 
Preston gegn Stoke í október 
1888. Báðir skoruðu þeir sjö mörk 
fyrir lið sín í þessum leikjum.

Skoraði 60 deildarmörk

William „Dixie” Dean skoraði 60 mörk 
fyrir Everton veturinn 1927-28.

NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

Enski boltinn á sér glæsilega 
sögu en oft hafa dunið yfir áföll 
sem hafa sett strik í reikninginn. 
Stiklum á stóru í sögu enska 
boltans fram til stofnunar 
úrvalsdeildarinnar árið 1992.

1848
Fyrstu drög að fótboltareglum 
samin við háskólann í Cambridge.

1862
Notts County stofnað. Elsta starf-
rækta knattspyrnufélagið í dag.

1863
Enska knattspyrnusambandið 
(F.A.)stofnað.

1871
Keppni í FA-bikarkeppninni hefst.

1888
Deildakeppni sett á laggirnar. 
Fyrsti leikur fór fram 8. septem-
ber.

1889
Preston North End er fyrst allra 
liða til að sigra í ensku deildinni. 
Liðið sigrar einnig í FA-bikarnum.

1891
Net sett í mörkin og vítaspyrnur 
teknar upp.

1892
Önnur deild sett á laggirnar.

1897
Aston Villa vinnur bæði deild og 
bikar.

1900
Aston Villa vinnur sinn fimmta 
meistaratitil á sjö árum.

1901
Liverpool er meistari í fyrsta sinn.

1908
Manchester United er meistari í 
fyrsta sinn.

19151919
Keppni í deildakeppninni liggur 
niðri á meðan fyrri heimsstyrjöld 
stendur yfir.

1925
Ný rangstöðuregla tekin upp.

1926
Huddersfield Town er fyrst allra 
liða til að vinna deildina þrjú ár í 
röð. Fyrstu tvö árin undir stjórn 
Herberts Chapman sem tók síðan 
við liði Arsenal árið 1925.

1931
Arsenal er meistari í fyrsta sinn.

1934
Herbert Chapman, stjóri meistara-
liðs Arsenal deyr úr lungnabólgu, 
aðeins 55 ára.

1935
Arsenal er meistari í þriðja sinn í 
röð og fjórða sinn á fimm árum.

1938
Fyrsta beina sjónvarpsútsend ingin 
frá bikarúrslitaleik.

19391946
Deildakeppnin liggur niðri á 
meðan heimsstyrjöldin síðari 
stendur yfir.

1956
Fyrsti deildaleikurinn sem leik-
inn er í fljóðljósum er viður eign 
Portsmouth og Newcastle.

1958
Kjarninn í liði Manchester United, 
sem hafði unnið deildina tvö ár í 
röð, ferst í flugslysi í München.

1959
Bill Shankly er ráðinn knatt-
spyrnustjóri Liverpool sem er í 
botnbaráttu í 2. deild.

1961
Tottenham vinnur tvöfalt, bæði 
deild og bikar undir stjórn Bills 
Nicholson.

1965
Tíu leikmenn eru dæmdir í ævi-
langt bann fyrir að þiggja mútur 
og hagræða úrslitum.

1966
England er heimsmeistari á heima-
velli.

1968
Manchester United er fyrst enskra 
liða til að verða Evrópumeistari.

1971
Arsenal vinnur tvöfalt, bæði deild 
og bikar.

1976
Gul og rauð spjöld eru notuð í 
enska boltanum í fyrsta sinn.

1977
Liverpool vinnur bæði deildina og 
Evrópubikarinn undir stjórn Bobs 
Paisley.

1981
Þriggja stiga reglan tekur gildi 
þar sem lið fá þrjú stig fyrir sigur.

1982
Aston Villa vinnur Evrópukeppni 
meistaraliða og er það sjötta árið í 
röð sem enskt lið vinnur bikarinn.

1985
Stúkubruni í Bradford kostar 56 
mannslíf og í óeirðum á úrslita-
leik Evrópu bikarsins í Heysel láta 
39 menn lífið. Ensk lið eru dæmd í 
bann frá Evrópukeppnum.

1986
Liverpool vinnur tvöfalt á fyrsta 
ári Kenny Dalglish sem spilandi 
knattspyrnustjóra. Alex Fergu-
son tekur við Manchester United í 
botnbaráttu fyrstu deildar.

1987
Tveir varamenn eru leyfðir.

1989
Harmleikur á Hillsborough verður 
95 að bana. Arsenal verður meist-
ari með síðustu spyrnu mótsins.

1992
Leeds United er síðasti meistar-
inn áður en enska úrvalsdeildin 
er stofnuð.

Glæsileg saga 
enska fótboltans

● FLOGIÐ Á LEIKINA  Til 
að komast á leiki í ensku deild-
inni þarf að komast yfir sæinn. 
Icelandair býður flugferðir á 
ýmsa áfangastaði í Bretlandi 
og má þar helst nefna Lond-
on og Manchester. Vinsælustu 
leikirnir eru vissulega í Man-
chester og Liverpool. Þeir sem 
ætla á leiki Arsenal, Chelsea 
og Queens Park Rangers geta 
flogið til London.

Icelandair er einnig í góðu 
samstarfi við sérhæfða ferðaheildsala sem selja ferðir á leiki ensku 
úrvalsdeildarinnar. Til að mynda við VITA sport sem er stærsti söluaðili í 
fótboltaferðum hér á landi. Þá má einnig nefna IT ferðir og Úrval útsýn 
sem selja ferðir á þessa leiki.

FYRSTA SIGURLIÐIÐ: Lið Preston North End sem sigraði tvöfalt árið 1889 og varð þar með fyrsta sigurliðið í ensku deildinni.
MYNDIR: NORDIC PHOTOS / GETTY IMAGES

KÓNGURINN: Eric Cantona, meistari með 
Leeds árið 1992.

BUSBY BABES: Meistaralið Manchester United árið 1957. Tæpu ári síðar fórst kjarni 
liðsins í flugslysi í München.

RAUÐI HERINN: Lið Liverpool sópaði til sín bikurum árið 1977..

Old Trafford
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Íslendingar eiga tvo fulltrúa í 
ensku úrvalsdeildinni í vetur, 
Heiðar Helguson og Grétar 
Rafn Steinsson. Þeir mætast 
strax í fyrstu umferð þegar 
Bolton heimsækir nýliða QPR 
á Loftus Road á laugardag. 
Leikurinn verður sýndur í 
beinni útsendingu á Stöð 2 
Sport 3.

Alls hafa 15 íslenskir leikmenn 
komið við sögu í efstu deild enska 
boltans. Albert Guðmundsson varð 
fyrstur Íslendinga til að leika með 
ensku liði þegar hann gekk til liðs 
við Arsenal haustið 1946. Það var 
ekki fyrr en Sigurður Jónsson 
gekk til liðs við Sheffield Wedn es-
day í febrúar 1985 að Íslendingar 
eignuðust annan fulltrúa í þessari 
sterku deild. 

Síðan hafa „strákarnir okkar“ 

gert það gott í ensku úrvalsdeild-
inni hver af öðrum og toppnum 
náði Eiður Smári Guðjohnsen 
þegar hann varð meistari með 
Chelsea vorið 2006.

Hermann Hreiðarsson varð 
FA-bikar meistari með Portsmouth 
vorið 2008 en hefur einnig þann 
vafasama heiður að hafa fallið úr 
úrvalsdeildinni með öllum fimm 
félögunum sem hann hefur leikið 
með í efstu deild.

Íslendingar í efstu 
deild enska boltans

Eiður Smári Guðjohnsen varð enskur meistari með Chelsea vorið 2006 en hélt síðan 
til Barcelona á Spáni.

JÓHANN B. GUÐMUNDSSON LÁRUS ORRI SIGURÐSSON ÞORVALDUR ÖRLYGSSON SIGURÐUR JÓNSSON ALBERT GUÐMUNDSSON

BRYNJAR B. GUNNARSSON ÍVAR INGIMARSSON ARNAR GUNNLAUGSSON GUÐNI BERGSSON ÞÓRÐUR GUÐJÓNSSON

HEIÐAR HELGUSON GRÉTAR RAFN STEINSSON EIÐUR SMÁRI GUÐJOHNSEN HERMANN HREIÐARSSON JÓHANNES K. GUÐJÓNSSON

Heiðar snýr núna aftur í úrvalsdeild-
ina eftir þriggja ára fjarveru. Hann 
hefur leikið alls 80 leiki með þremur 
liðum í úrvalsdeildinni og skorað 19 
mörk (Watford 16/6, Fulham 57/11 
og Bolton 7/2). Heiðar hefur skorað 
tíu mörk með hægri, þrjú með vinstri 
og sex með skalla.

Siglfirðingurinn Grétar Rafn kom til 
Bolton frá AZ Alkmaar í Hollandi í 
janúar 2008 fyrir £3,5m. Hann hefur 
leikið 103 deildarleiki fyrir Bolton 
(þar af 101 í byrjunarliði) og skorað 
fjögur mörk (þrjú með hægri og eitt 
með skalla). Áður hafði Grétar leikið 
með Young Boys í Sviss.

Eini Íslendingurinn sem hefur fagnað 
sigri í úrvalsdeildinni. Hann lék 186 
deildarleiki með Chelsea (2000-2006) 
og skoraði 54 mörk. Hann lék 11 leiki 
með Tottenham og skoraði 1 mark 
(2009-10) og sl. vetur lék hann fjóra 
leiki með Stoke og tíu með Fulham 
en skoraði ekki.

Eyjamaðurinn sterki hefur leikið alls 
332 úrvalsdeildarleiki með fimm 
félögum og skorað 14 mörk (Crystal 
Palace 30/2, Wimbledon 24/1, Ips-
wich Town 74/2, Charlton 132/3 og 
Portsmouth 72/6). Hermann hefur 
fallið úr úrvalsdeildinni með öllum 
fimm liðunum og er það met.

Hefur leikið með þremur liðum í 
úrvalsdeildinni, alls 32 leiki og skorað 
2 mörk (Aston Villa 11/2, Wolves 11/0 
og Burnley 10/0). Hann hefur einnig 
leikið með KA, ÍA, Racing Genk, MVV 
Maastricht, RCK Waalwijk, Real Betis, 
Leicester, AZ Alkmaar og Hudders-
field.

Lék tvö ár með Reading í úrvals-
deildinni. 2006-07 lék hann 23 leiki 
(tíu í byrjunarliði) og skoraði þrjú 
mörk. 2007-08 lék hann 20 leiki (18 
í byrjunarliði) en náði ekki að skora. 
Hann hefur einnig leikið með KR, 
Vålerenga, Moss, Örgryte, Stoke, 
Nottingham Forest og Watford. 

Hóf ferilinn með Súlunni á Stöðvar-
firði en lék með Val og ÍBV áður en 
hann hélt til Englands haustið 1999. 
Hann lék með Torquay, Brentford og 
Wolves áður en hann gekk til liðs við 
Reading í október 2003. Hann lék 
72 leiki í úrvalsdeild (2006-08) og 
skoraði fjögur mörk.

Arnar lék alls 45 leiki í úrvalsdeildinni 
en aðeins tólf í byrjunarliði. Hann 
skoraði þrjú mörk, öll fyrir Leicester 
tímabilið 2000-01. Lék 15 leiki með 
Bolton veturinn 1997-98 og 30 með 
Leicester á fjórum árum, 1998-2002. 
Var lánaður til Stoke og gekk svo til 
liðs við Dundee United.

Guðni gekk til liðs við Tottenham í 
desember 1988 og lék alls 72 leiki og 
skoraði tvö mörk fyrir félagið í efstu 
deild. Þar af voru aðeins fimm leikir 
eftir að úrvalsdeildin var stofnuð. 
Hann lék í fjögur tímabil með Bolton 
í úrvalsdeildinni, alls 130 leiki og 
skoraði í þeim átta mörk.

Þórður kom sem lánsmaður til Derby 
County frá Las Palmas á Spáni í mars 
2001 og tók þátt í tíu leikjum en byrj-
aði bara inn á í tveimur þeirra. Hann 
skoraði eitt mark, gegn West Ham. 
Það var eina mark liðsins í 1-3 tapi en 
meðal markaskorara West Ham voru 
Joe Cole og Frank Lampard.

Jóhann Birnir átti mjög stuttan feril 
í úrvalsdeildinni. Hann tók þátt í 
níu leikjum með Watford tímabilið 
1999-2000, þar af var hann aðeins 
í byrjunarliði í einum leik. Hann lék 
alls 22 deildarleiki fyrir Watford og 
skoraði tvö mörk. Var einnig lánaður 
til Cambridge og lék þar þrjá leiki.

Lárus Orri lék 200 deildarleiki með 
Stoke í neðri deildum á árunum 
1994-1999. Gekk til liðs við WBA sum-
arið 1999 og vann sig upp í úrvals-
deildina með liðinu tveimur árum 
síðar. Lék alls 29 leiki í úrvalsdeildinni 
en félagið féll úr deildinni. Hann lék 
alls 116 deildarleiki með WBA.

Brian Clough fékk Þorvald til Nott-
ingham Forest eftir að hann varð 
Íslandsmeistari með KA haustið 
1989. Hann lék alls 37 deildarleiki 
með Forest og skoraði tvö mörk en 
gekk til liðs við Stoke eftir að Forest 
féll úr úrvalsdeildinni vorið 1993. Lék 
einnig með Oldham í neðri deildum.

Siggi Jóns gekk til liðs við Sheffield 
Wednesday í febrúar 1985. Hann 
lék alls 67 deildarleiki með liðinu og 
skoraði fimm mörk. Arsenal borgaði 
£475,000 fyrir hann sumarið 1989 en 
Siggi lék aðeins átta deildarleiki og 
skoraði 1 mark með Arsenal, þar af 
tvo leiki er félagið varð meistari 1991.

Albert Guðmundsson kom til 
Arsenal frá Glasgow Rangers árið 
1946 en fékk ekki atvinnuleyfi og var 
því skráður sem áhugamaður. Hann 
lék tvo deildarleiki í nóvember 1946, 
gegn Stoke og Chelsea. Lék síðar 
með Nancy, AC Milan, Racing Club 
de Paris og Nice.
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DRAUMALIÐSKEPPNI Í SUNNUDAGSMESSUNNI

HJÖRVAR HAFLIÐASON OG GUÐMUNDUR BENEDIKTSSON VELJA FJÓRA LEIKMENN SEM                                     ÁHORFENDUR ÆTTU AÐ FYLGJAST MEÐ Í VETUR

HEILÖG STUND EFTIR HVERJA UMFERÐ Á STÖÐ 2 SPORT 2

De Gea
6.5

Steinsson
4.5

Yaya Toure
8.0

Helguson
5.5

Terry
7.5

Wilshere
6.5

Rooney
12.0

Baines
8.0

Bale
8.0

Suarez
9.5

Henderson
6.5

 ÞRAUTREYNDIR ÍÞRÓTTAFRÉTTAMENN LÝSA LEIKJUNUM Á STÖÐ 2 SPORT 2

Íþróttafréttamenn Stöðvar 2 búa 
yfir mikilli reynslu og þekkingu 
á enska boltanum og munu miðla 
henni til áhorfenda eins og þeim 
einum er lagið í lýsingum leikja. 
En hvernig spá þeir fyrir um 
gengi liðanna í vetur?

Guðjón Guðmundsson, Arnar 
Björnsson og Hörður Magnússon 
eru sammála um að Man chester 
United verði meistari enn eina 
ferðina. „United er með frábæran 
heimavöll og þar fá þeir rúmlega 
50 stig,“ segir Arnar og Hörð-
ur tekur í sama streng. „Ég get 
ekki séð annað lið vinna deild-
ina. United þarf reyndar að sýna 
betri fótbolta en á síðustu leiktíð 
til að vinna núna,“ segir Hörður. 
„Ferguson er enn og aftur með 
réttu blönduna,“ bætir Guðjón 
við. 

Guðmundur Benediktsson telur 
hins vegar að það sé komið að 

Manchester City að vinna deild-
ina. „City er komið með gríðar-
lega sterkan hóp sem mun duga 
félaginu til sigurs,“ segir Gummi.

Allir eru þeir sammála um 
að Chelsea, Liverpool, Arsenal 
og Tottenham blandi sér í topp-
baráttuna, nema Arnar sem býst 
við að Everton nái einu af sex 
efstu sætunum á kostnað Totten-
ham.

HVERJIR FALLA?
Guðjón er sannfærður um að öll 
þrjú liðin sem komu upp í vor, 
QPR, Norwich og Swansea fari 
niður aftur en Arnar heldur að 
þau haldi sér öll í deildinni en 
Wigan, Wolves, Fulham og Bolton 
verði í vandræðum. Gummi telur 
að Wigan, Norwich og Fulham 
falli en Hörður að Blackburn og 
Swansea fylgi Wigan niður.

United 3 - City 1

Sunnudagsmessan hefst skömmu 
eftir að flautað verður til leiks-
loka í síðasta sunnudagsleiknum. 

Þar stendur tvíeykið vin-
sæla, Guðmundur Benediktsson 
og Hjörvar Hafliðason, vaktina 
ásamt vel völdum sparkspeking-
um og saman skoða þeir mörkin, 
öll umdeildu atvikin og allt annað 
sem tengist leikjum helgarinnar. 

„Þátturinn verður með svip-
uðu sniði og hann var síðastlið-

inn vetur en auðvitað verðum við 
einnig með skemmtilegar nýjung-
ar,“ segir Guðmundur.

Strákarnir munu meðal annars 
taka þátt í Fantasy League (www.
fantasy.premierleague.com) sem 
er skemmtilegur leikur sem getur 
aukið áhuga og ánægju þeirra 
sem fylgjast með boltanum 
og þúsundir Íslendinga eru 
skráðir til leiks.

Sunnudagsmessan Gummi Ben og Hjörvar taka þátt 
í draumadeild ensku úrvals-
deildarinnar í vetur en hvernig fer 
þessi skemmtilegi leikur fram. 

Hér eru helstu reglurnar:

- Hver leikmaður fær 100 milljónir 
punda til að byggja upp lið sitt. 

Hvert lið er með fjóra varamenn.

- Má aðeins velja þrjá leikmenn frá 
hverju félagi í ensku úrvalsdeildinni

- Ein félagsskipti  leyfð í hverri umferð. 

- Stig leikmanna eru reiknuð út frá 
frammistöðu þeirra í leikjum.

Sergio Agüero  (Man. City.)

„Argentínski töframaðurinn á eftir 
að skemmta áhorfendum enska 
boltans í allan vetur og gæti verið 
maðurinn sem tryggir City titilinn.”

Wayne Rooney  (Man. Utd.)

„Síðasta ár var sérstakt hjá Rooney. 
Vildi fara en hætti við. Nú er hann 
einbeittur og verður væntanlega 
frábær.”

Romelu Lukaku (Chelsea)

„Tröllabarnið frá Belgíu. Og já 
hann er jafngamall og hann segist 

vera. Stór og stæðilegur. Hrárri og 
nýrri útgáfan af Didier Drogba.”

Dæmi um lið í Draumadeildinni. Skráðu þig 
til leiks á: www.fantasy.premierleague.com

● SELJA ÁSKRIFTAR
KORT ALLAN SÓLAR
HRINGINN  Í verslun-
um 10-11 er hægt að kaupa 
áskriftarkort að Stöð 2, Stöð 
2 Sport og Stöð 2 Sport 2. 
Með áskriftarkortinu er hægt 
að virkja áskrift hvenær sem 
hentar á vefsíðunni stod2.
is. Hægt er að kaupa mánað-
ar eða þriggja mánaða áskrift. 
Áskriftarkortin eru vinsæl og 
fást nú í öllum verslunum 
10-11 allan sólarhringinn. 

Luis Suarez (Liverpool)

„Breytti liði Liverpool eftir 
að hann mætti í fyrra en 
skoraði of lítið. Hann 
mun bæta úr því á 
þessari leiktíð.”

SPÁ ÍÞRÓTTAFRÉTTAMANNA STÖÐVAR 2
Sæti Arnar Guðmundur Hörður Guðjón
1 Man. Utd. Man. City Man. Utd Man. Utd.
2 Chelsea Man. Utd. Chelsea Man. City
3 Liverpool Chelsea Man. City Liverpool
4 Man. City Liverpool Liverpool Chelsea
5 Arsenal Arsenal Arsenal Arsenal
6 Everton Tottenham Tottenham Tottenham
Liðin sem falla:
 Fulham/Bolton Wigan Wigan Norwich

 Wolves Norwich Swansea Swansea
 Wigan Fulham Blackburn QPR
Leikmaður til að fylgjast með:

Scott Sinclair, 
Swansea

David Silva, 
Man. City

Luis Suarez, 
Liverpool

Luis Suarez, 
Liverpool

● ALDREI FLEIRI LEIKIR Í HÁSKERPU 
 Áskrifendur að Stöð 2 Sport 2 geta séð alla aðal-
leikina í ensku úrvalsdeildinni í vetur í háskerpu ef 
þeir eru með háskerpumyndlykil á heimilinu. Allir úrvalsdeildarleikir sem 
sýndir eru á aðalrásinni, Stöð 2 Sport 2, eru einnig sýndir í háskerpu en 
ekki leikirnir á hliðarrásum. Auk þess eru stórleikirnir í Meistaradeildinni 
og spænska boltanum á Stöð 2 Sport sýndir í háskerpu og geta áhorf-
endur notið þess að sjá boltann í bestu mögulegum myndgæðum.
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LIVERPOOL OG MANCHESTER UNITED KEYPTU KANTMENN FRÁ ASTON VILLA   

Liverpool og Manchester United mætast á Anfi eld 
laugardaginn 15. október í beinni útsendingu á Stöð 2 Sport 

● PAJTIM KASAMI   Það 
kom mörgum á óvart í sumar 
þegar Fulham borgaði fjór-
ar milljónir punda fyrir Pajtim 
Kasami, 19 ára strák frá Udinese 
á Ítalíu. Þetta er efnilegur tengi-
liður sem er fæddur í Makedón-
íu en er af albönskum uppruna, 
uppalinn í Sviss og lék með 
svissneska U21 landsliðinu á Evr-
ópumótinu í Danmörku í sumar. 
Hann var reyndar varamaður í 
öllum leikjunum en kom inn á í 
úrslitaleiknum gegn Spánverj-
um.
 Pajtim hefur áður reynt fyrir 
sér hjá ensku liði en hann var á 
mála hjá Liverpool í skamman-
tíma árið 2008. Hann fór síðan til 
Lazio á Ítalíu en fékk ekki tæki-
færi. Gerði samning við Bellin-
zona í Sviss í desember 2910, var 
seldur sl. sumar til Udinese og er 
nú kominn í enska boltann eftir 
aðeins 14 deildarleiki á Ítalíu.

Manchester United og Liverpool 
leituðu bæði til Aston Villa eftir 
kantmönnum til að leggja upp mörk 
fyrir framherjana í vetur. 

Liverpool borgaði 20 milljónir 
punda fyrir Stewart Downing og 
United borgaði 16 milljónir punda 
fyrir Ashley Young. En hvort liðið 
gerði betri kaup?

Það er gaman að bera þá saman 
út frá tölfræði síðasta vetrar með 
Aston Villa þar sem Young spilaði 
oftast í frjálsri stöðu fyrir aftan 
fremsta mann á meðan Downing 
var á vinstri kantinum. 

Alls hefur Young lagt upp 
82 mörk í 177 leikjum í úr-
valsdeildinni eða 0,46 mörk í 
leik. Downing hefur lagt upp 
65 mörk í 244 leikjum eða 0,26 í leik.

Hvor er betri?

TÖLFRÆÐI FYRIR 201011
Downing Young
(Liverpool) (Man. Utd)
38 leikir 34
7 mörk 7
7 stoðsendingar 10
26 skot sem hitta á mark 34
62 skot alls 71
78 sköpuð færi 68
1487 sendingar alls 1141
1074 heppnaðar sendingar 741
28 heppnaðar tæklingar 20
10 misheppnaðar tæklingar 10

ASHLEY YOUNG

Fullt nafn:  Ashley Simon Young
Fæddur:  9. júlí 1985 (26 ára)
Staða á velli:  Vinstri kantmaður
Verð:  £16.000.000 frá Aston Villa
Ferill:
 2003–2007  Watford  98/19
2007–2011  Aston Villa  157/30
Landsleikir:  England 15/2

STEWART DOWNING

Fullt nafn:  Stewart Downing
Fæddur:  22. júlí 1984 (27 ára)
Staða á velli:  Vinstri kantmaður
Verð:  £20.000.000 frá Aston Villa
Ferill:
 2001–2009  Middlesbrough  181/17
2003 Sunderland (láni) 7/3
2009–2011  Aston Villa  63/9
Landsleikir:  England 27/0

Kevin Davies, framherji Bolton, er 
grófasti leikmaðurinn í ensku úr-
valsdeildinni. Hann hefur brotið 
oftar af sér en nokkur annar síðan 
byrjað var að telja allar auka-
spyrnur tímabilið 2000-2001.

Alls hefur verið dæmd 881 
aukaspyrna á Davies, sem setti 
met  þegar dæmdar voru 110 auka-

spyrnur á hann tímabilið 2008-
2009. Hann bætti síðan eigið met 
á síðasta tímabili með 115 brotum.

Davies er greinilega ekkert 
lamb að leika sér við og kann best 
við sig í mikilli baráttu en það er 
einnig oft brotið á honum. Skyldi 
hann ná að bæta metið enn einu 
sinni í vetur?

Grófasti leikmaðurinn

Áskrifendur að 3G hjá Símanum þurfa ekki óttast að verða af 
einu einasta marki í enska boltanum. Með því að sækja um sér-
staka þjónustu á M-inu, vefsíðu Símans, geta áskrifendur fengið 
myndbrot með mörkunum send í símann aðeins tíu mínútum eftir að 
þau gerast á rauntíma og verða mörkin aðgengileg í viku eftir hverja 
umferð. Þetta á einnig við um alla helstu viðburði leikjanna. Vefsíða 
Símans er á slóðinni www.m.siminn.is. 

Mörkin beint í símann

Ryan Giggs hefur leikið lengur en 
nokkur annar í ensku deildinni, 
eða alls 613 leiki og skorað 110 
mörk. Þar af eru 573 leikir og 105 
mörk frá því að úrvalsdeildin var 
stofnuð árið 1992. Í þessum 573 
leikjum hefur hann lagt upp 267 
mörk og er það met. Næstur kemur 

Frank Lampard með 161 stoðsend-
ingu í 492 leikjum. Giggs hefur 
368 sinnum verið í sigurliði í úr-
valsdeildinni, gert 127 jafntefli og 
tapað í 78 leikjum. Þeir sem hafa 
oftast verið með honum í liðinu eru 
Paul Scholes 337 sinnum og Gary 
Neville 297 sinnum.

Setur met í hverjum leik

Ryan Joseph Giggs lék fyrst með aðalliði Manchester United gegn Everton í mars 
1991. Hann hefur nú tekið þátt í 21 keppnistímabili með United og ávallt skorað.

NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

Ryan Giggs
Manchester United

(1991-2011)
613 leikir / 110 mörk

UNGIR OG EFNILEGIR MARKVERÐIR

 De Gea  Szczesny
 (Man. Utd)  (Arsenal)
 20 ára aldur 21 árs
 07.11.90 fæddur 18.04.90
 193 sm hæð 196 sm
 82 kg þyngd 75 kg

Bæði Manchester United og Ars-
enal tefla fram ungum og efni-
legum markvörðum. United 
keypti Spánverjann David 
de Gea frá Atlético Madrid 
í sumar fyrir 17,8 milljón 

pund og Pólverjinn Wojciech 
Szczesny var orðinn fastamaður 
í liði Arsenal undir lok síðasta 
tímabils. Margir hafa efa-
semdir um að þeir séu tilbúnir 
í slaginn með stórliðum en Petr 
Cech var aðeins 22 ára þegar hann 
kom til Chelsea.

Tveir góðir
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MÖRK, SKOT OG SENDINGAR 2010  2011

Meistarar Manchester United skoruðu flest mörk allra liða í úrvalsdeildinni á 
sl. tímabili en það var hið léttleikandi lið Arsenal sem átti flestar skottilraunir. 
Skytturnar hans Arsene Wenger áttu einnig flest skot sem hittu á markið og 
hlutfallslega nákvæmustu skotin. Liðið leiðir einnig listann yfir flestar heppnaðar 
sendingar en Stoke var með fæstar sendingar á milli manna.

 
Lið Mörk Skot Skot Nákvæmni Heppnaðar
   á mark  sendingar
Arsenal 72 501 238 48% 16903
Aston Villa 48 379 165 44% 10827
Birmingham 37 314 121 39% 10042
Blackburn 46 347 135 39% 7291
Blackpool 55 387 161 42% 11553
Bolton 52 417 173 41% 8508
Chelsea 69 563 244 43% 16079
Everton 51 406 181 45% 10935
Fulham 49 401 172 43% 12458
Liverpool 59 434 205 47% 12906
Man. City 60 382 177 46% 14643
Man. Utd. 78 462 212 46% 15336
Newcastle 56 380 167 44% 10794
Stoke City 46 360 143 40% 6612
Sunderland 45 399 154 39% 10180
Tottenham 55 459 191 42% 13448
West Brom 56 446 182 41% 11090
West Ham 43 419 174 42% 10112
Wigan 40 371 170 46% 11469
Wolves 46 327 139 43% 10721

Jack Wilshere kom inn í 
lið Arsenal aðeins 18 ára 
síðastliðinn vetur og sló 
rækilega í gegn. Hann var 
valinn efnilegasti leikmaður 
úrvalsdeildarinnar og vann sér 
sæti í enska landsliðinu. Hver 
verður næsta stórstjarna?

Manchester United er með öflugt 

vara- og unglingalið og þar á bæ er 
búist við miklu af Ravel Morrison, 
sem er hálfgerður vandræðaung-
lingur og hefur komist í kast við 
lögin. Franski miðjumaðurinn Paul 
Pogba er einnig mjög efnilegur og 
fékk sitt fyrsta tækifæri í kveðju-
leik Paul Scholes fyrir skömmu.

Liverpool bindur miklar vonir 
við kantmanninn Raheem Sterling 
sem liðið fékk frá QPR en hann 
hefur fengið tækifæri með liðinu á 

undirbúningstímabilinu þótt hann 
sé aðeins 16 ára. Conor Coady er 
einnig leikmaður sem gæti orðið 
leiðtogi liðsins í framtíðinni.

Arsenal hefur fjárfest í ungum 
leikmönnum á undanförnum árum 
og borgaði í sumar 11 milljón pund 
fyrir Alex Oxlade-Chamberlain, 
lipran kantmann frá Southamp-
ton. Hann er sonur Marks Chamb-
erlain, fyrrum kantmanns Stoke og 
enska landsliðsins.

Framtíðin er björt

Connor Wickham
Sunderland
18 ára (f: 31.3.93)
Framherji
England U21.....3/0

Paul Pogba
Manchester United
18 ára (f: 15.3.93)
Tengiliður
Frakkland U18.....6/2

Conor Coady
Liverpool
18 ára (f: 25.2.93)
Tengiliður
England U19.....4/0

Josh McEachran
Chelsea
18 ára (f: 1.3.93)
Tengiliður
England U21.....4/0

Ryo Miyaichi
Arsenal
18 ára (f: 14.12.92)
Tengiliður
Japan U19.....8/1

S. Coulibaly
Tottenham
16 ára (f: 26.12.94)
Framherji
Fílabeinsstr. U17.....4/9

Ravel Morrison
Manchester United
18 ára (f: 2.2.93)
Sóknartengiliður
England U18.....1/0

Romelu Lukaku
Chelsea
18 ára (f: 13.5.93)
Framherji
Belgía A.....10/2

Raheem Sterling
Liverpool
16 ára (f: 8.12.94)
Kantmaður
England U17.....13/3

Alex Oxlade-
Chamberlain
Arsenal
17 ára (f: 15.8.93)
Kantmaður
England U21.....1/0

Rafael van der Vaart, Hollending-
urinn snjalli í liði Tottenham átti 
óhefðbundna æsku. Hann á hol-
lenskan pabba en spænska mömmu 
og fjölskyldan bjó í hjólhýsi á upp-
vaxtarárum hans og lifði „sí-
gaunalífi“ eins og hann kallar það 
sjálfur. „Þetta var bara eðlilegt í 
minni fjölskyldu. Pabbi er fæddur 

og uppalinn við þennan lífsstíl. 
Kannski þykir þetta ekki eðlilegt 
en ég kunni alltaf vel við að búa í 
hjólhýsi,“ segir Van der Vaart sem 
kveðst hafa lært að spila fótbolta 
á hjólhýsastæðinu og hæfileikarn-
ir komu fljótt í ljós. Þegar hann 
var 10 ára fór hann í knattspyrnu-
akademíu stórliðsins Ajax.

Ólst upp í hjólhýsi
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Argentínski framherjinn Sergio 
„Kun” Agüero gekk til liðs við 
Manchester City frá Atlético 
Madrid. Verðmiðinn hljóðar 
upp á 38 milljónir punda.

Agüero kom fyrst fram á sjónar-
sviðið í júlí 2003 þegar hann varð 
yngsti leikmaðurinn til að leika í 
efstu deild argentínska boltans. 
Hann var aðeins 15 ára og 35 daga 
þegar hann lék sinn fyrsta deildar-
leik með Independiente og sló þar 
með met snillingsins Diego Mara-
dona frá 1976.

Þremur árum síðar var Agüero 
kominn í argentíska landsliðið og 
lék sinn fyrsta leik gegn Brasilíu 
en leikurinn fór fram á Emirates-
leikvanginum í Lundúnum.

DÝRASTI LEIKMAÐUR ATLÉTICO
Spænska liðið Atlético Madrid 

borgaði 23 milljónir evra fyrir 
Agüero í maí 2006, þegar hann 
var enn þá bara 17 ára. Það var 
hæsta verð sem Atlético hafði 
greitt fyrir leikmann. Agüero er 
búinn að vera aðalmaðurinn í liði 
Atlético undanfarin fimm ár 
og sl. vetur skoraði hann 20 
mörk í spænsku deildinni.

TENGDASONUR MARADONA
Eiginkona leikmannsins 
er Giannina Maradona, 
yngsta dóttir Diego 
Maradona. Þau byrj-
uðu saman síðla árs 
2007 og eignuðust 
sitt fyrsta barn 
í febrúar 2009, 
soninn Benjamín, 
sem eflaust á eftir 
að verða snjall með bolt-
ann, enda með genin til að ná alla 
leið á toppinn.

Stærstu kaup 
sumarsins

Arsène Wenger, stjóri Arsenal, 
bindur miklar vonir við framherj-
ann Gervinho, sem hann keypti 
frá frönsku meisturunum Lille í 
sumar.

Gervinho skoraði 15 mörk á sl. 
tímabili og var einn allra besti 
maður Lille sem sigraði bæði í 
deild og bikar í Frakklandi. 

„Gervinho getur leikið hvar sem 
er í framlínunni, á hægri kanti, á 
vinstri kanti eða sem miðherji,“ 
segir Wenger. „Hann er góður einn 
gegn einum, líkamlega sterkur og 

lagði upp flest mörk allra í frönsku 
deildinni auk þess sem hann skor-
aði 15 mörk.“

Hann var orðaður við Liverpool, 
Tottenham, Manchester City og 
Newcastle en segir að Arsenal sé 
eina liðið sem hann vilji spila fyrir. 
„Mig hefur dreymt um að spila 
fyrir Arsenal,“ segir leikmaður-
inn sjálfur sem hefur verið besti 
leikmaður liðsins á undirbúnings-
tímabilinu og ef hann heldur upp-
teknum hætti verður hann hetja á 
The Emirates.

Nýja hetjan á The Emirates
GERVINHO

ARSENAL
Fullt nafn:  Gervais Yao Kouassi
Fæddur:  27. maí 1987 (24 ára)
Staða á velli:  Framherji
Verð:  £10.700.000 frá Lille
Ferill:
2005–2007 Beveren 61/14
2007–2009 Le Mans 59/9
2009–2011 Lille 67/28
Landsleikir:  Fílabeinsströndin 25/7

ARSENAL
Alex Oxlade-Chamberlain 
(Southampton, £11m)
Gervinho (Lille, £10,7m)
Carl Jenkinson (Charlton, £1m)

ASTON VILLA
Charles N’Zogbia (Wigan, £9,5m)
Shay Given (Manchester City, £3,5m)

BLACKBURN ROVERS
David Goodwillie (Dundee Utd, £2m)
Radosav Petrovic (P. Belgrad, £2m)
Myles Anderson (Aberdeen, frítt)

BOLTON WANDERERS
Chris Eagles (Burnley, £1,5m)
Tyrone Mears (Burnley, £1,5m)
Darren Pratley (Swansea, frítt)
Nigel Reo-Coker (Aston Villa, frítt)

CHELSEA
Romelu Lukaku (Anderlecht, £13m) 
Thibaud Courtois (Genk, £5m)
Oriol Romeu (Barcelona, £4,4m)
Lucas Piazon (Sao Paulo,  óuppgefið)

EVERTON
Eric Dier (Sporting Lisbon, að láni)

FULHAM
Pajtim Kasami (Palermo, £4m)
John Arne Riise (Roma, £2,4m)
Dan Burn (Darlington, óuppgefið)
Csaba Somogyi (Rakospalotai, frítt)
Marcel Gecov (Slovan Liberec, óuppg.)

LIVERPOOL
Jordan Henderson (Sunderland, £20m)
Stewart Downing (Aston Villa, £16m)
Charlie Adam (Blackpool, £9m)
Alexander Doni (Roma, frítt)
Jose Enrique (Newcastle United £6m)

MANCHESTER CITY
Sergio Agüero (Atletico Madrid, £38m)
Gael Clichy (Arsenal, £7m)
Stefan Savic (Partizan Belgrade, £6m)

MANCHESTER UNITED
David De Gea (Atletico Madrid, £17,8m)
Phil Jones (Blackburn, £16,5m)
Ashley Young (Aston Villa, £16m)

NEWCASTLE UNITED
Yohan Cabaye (Lille £4,3m)
Gabriel Obertan (Man. Utd., £,25m)
Sylvain Marveaux (Rennes, frítt) 
Mehdi Abeid (Lens, frítt)
Demba Ba (West Ham, frítt)

NORWICH CITY
Steve Morison (Millwall £2,8m)
James Vaughan (Everton £2,5m)
Anthony Pilkington (Huddersfield £2m)
Bradley Johnson (Leeds, frítt)
Elliott Bennett (Brighton, óuppgefið)
Ritchie De Laet (Man. Utd. að láni) 
Kyle Naughton (Tottenham, að láni)

QUEENS PARK RANGERS
DJ Campbell (Blackpool, £1,2m)
Jay Bothroyd (Cardiff City, frítt)
Danny Gabbidon (West Ham, frítt)
Kieron Dyer (West Ham, frítt)
Brian Murphy (Ipswich, frítt)

STOKE CITY
Jonathan Woodgate (Tottenham, frítt)
Matthew Upson (West Ham, frítt)

SUNDERLAND
Connor Wickham (Ipswich £13m)
Craig Gardner (Birmingham £5m) 
John O’Shea (Man.Utd., £5m)
Ji Dong-won (Chunnam Dragons £2m) 
Ahmed Elmohamady (ENPPI £2m)
Wes Brown (Man.Utd. £1m)
Sebastian Larsson (Birmingham, frítt) 
David Vaughan (Blackpool, frítt)
Keiren Westwood  (Coventry, frítt)
James McClean (Derry City, £350.000)

SWANSEA CITY
Danny Graham (Watford £3,5m)
Leroy Lita (Middlesbrough £1,75m)
Michel Vorm (Utrecht, £1,5m)
Wayne Routledge (Newcastle, óuppg.)
Jose Moreira (Benfica, óuppgefið)
Steven Caulker (Tottenham, að láni)

TOTTENHAM
Brad Friedel (Aston Villa, frítt)
Cristian Ceballos (Barcelona, frítt)
Souleymane Coulibaly (Siena, óuppg.)

WEST BROM
Shane Long (Reading, £6,5m)
Ben Foster (Birmingham, að láni)
Zoltan Gera (Fulham, frítt)
Gareth McAuley (Ipswich, frítt)
Marton Fulop (Ipswich, frítt)
Billy Jones (Preston, frítt) 

WIGAN ATHLETIC
Ali Al Habsi (Bolton £4m)
David Jones (Wolves, frítt)

WOLVES
Roger Johnson (Birmingham £7m)
Jamie O’Hara (Tottenham £5m)
Dorus De Vries (Swansea, frítt)

Athugið að oftast er kaupverð ekki 
gefið upp opinberlega og þessar tölur 
eru byggðar á heimildum breskra 
dagblaða.

£38.000.000
Sergio Agüero

£13.000.000
Romelu Lukaku

£13.000.000
Connor Wickham

£11.000.000
Alex Chamberlain

£10.700.000
Gervinho

£9.500.000
Charles N’Zogbia

£9.000.000
Charlie Adam

£16.000.000
Jordan Henderson

£16.500.000
Phil Jones

£16.000.000
Ashley Young

£17,800.000
David de Gea

£20.000.000
Stewart Downing 

● BOLTAVAKTIN Á VÍSI  
Á Sportsíðu Vísis.is er hægt 
að fylgjast með gangi mála 
í öllum leikjum úrvalsdeild-
ar enska boltans. Boltavaktin á 
Vísi er öflug en á síðunni verða 
beinar textalýsingar frá leikj-
um sem eru í gangi hvern dag. 
Þar kemur fram gangur leiks-
ins, staða, hverjir skora mörkin, 
hverjir fá rauð og gul spjöld og 
að sjálfsögðu úrslit leikja. 

Á sunnudagskvöldum eru 
síðan sett inn myndbönd af 
öllum mörkum úr leikjum 
vikunnar sem gaman er að 
skoða. Boltavaktin er frábær 
þjónusta fyrir upplýsingaþyrsta 
fótboltaáhugamenn og hefur 
enda verið mjög vinsæl.

Á Stod2.is er hægt að finna 
allar upplýsingar um þá leiki 
sem eru fram undan í beinni.

● FÓTBOLTI SEM HÓPEFLI  Mikill áhugi er fyrir enska boltanum 
hjá Opnum kerfum og því hefur fyrirtækið brotið upp daglegt líf starfs-

manna sinna með skemmtilegum uppákomum í tengslum 
við hann. Fánar enskra liða og leik-

mannaplaköt prýða skrifstofuveggi, í 
sérstakri þemaviku mæta starfsmenn 

í búningum sinna liða og hald-
in var spurningakeppni 

með spurningum úr 
sögu ensku úrvalsdeild-
arinnar. 

Á síðasta leikári var 
haldið miniboltamót í port-

inu og Hjörvar Hafliðason 
var fenginn til að standa 
fyrir fótboltagetraun. 

Viðskiptavinir Opinna 
kerfa fá einnig eitthvað fyrir 

sinn snúð. Þannig fá þeir oft 
senda skemmtilega fróðleiks-

mola um enska boltann með 
rafrænum útsendingum.

Sjónvarpsstöðvar stórliðanna 
Manchester United, Liverpool og 
Chelsea fylgja frítt með áskrift að 
Stöð 2 Sport 2. 

Þar geta aðdáendur 
enska boltans fylgst með 
öllu því sem fram fer 
bak við tjöldin hjá þessum 
þremur af stærstu félags-
liðum Englands. Allir 
leikir liðanna í deildinni, 
bikarkeppnum og Evr-
ópukeppnum eru 
sýndir innan við 
sólarhring eftir 
að þeir fara 
fram. Auk þess 
eru æfingaleik-
ir aðal liðsins 

og allir leikir með varaliði og ung-
lingaliði félaganna sýndir í beinni. 
Þar er hægt að sjá alla ungu og 

efnilegu leikmennina sem eiga 
eftir að gera garðinn frægan 
í enska boltanum á næstu 
árum.

Einn efnilegasti leikmað-
ur okkar Íslendinga er ein-
mitt í unglingaliði Liver-

pool en það er Kristján 
Gauti Emilsson, 

18 ára sóknar-
maður sem 
hefur verið 
í herbúðum 
félagsins frá 
því í janúar 
2010. 

Sjónvarpsstöðvar stór-
liðanna fylgja frítt með
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OPIÐ ALLA 
HELGINA

Makrríílsló

Beestu maakrkrílí  spúnarniri  
35 og 50 gr. 
2 í pakka frf áá
950 kr.

FlFlestir spúnar 
á 395 kr.

Sppúúnar í úrvali

Taiimmeen 
VVööððlusskkóórr

Nelgdidir r vöðluskór mem ð ð 
vibran sóla frá TaTaimimanan
26.950 kr.
Tilboð 18.900 kr  
(takakmarkað magagn)

I. G. stangar-
haldarar m. segli 

almennt verrðð
9.900 kr.
tilboðsverð aðeins 
6.900 kr  
(takmarkaða  magn)n

Sætaákklllææðði í bííla 

2 SSæætaáklæðii íí pakka
Níðsterk, vvaattnnssheld og 
auðvelt að settjja á sæti.

Aðeins 

5.950 kr.

Nú er r MaM kríll um allt og
þetta eru bbestu slóðarnir.
6 krókar með sigurnagla
tilbúið til veiða.
650 kr.

Tvíhendu tilboð. 20-30%  aafffffffffssssssssllllllláááááááttttttttttttttuuuuuuuuurrrrrrrr  
aaaaaaafffffffff ööööööööööölllllllllllllllllluuuuuuuuummmmmmmm    tttttttttvvvvvvvvvvíííííííííííhhhhhhhhhhhheeeeeeeeeennnnnnnndddddddduuuuuuussssssseeeeetttttttttttttttuuuuuuuuuuummmmmmmmmm......
SSSSSSSSeeeeeeettttttttttttttttttt    fffffffffffrrrrrrrrrrááááááááááá SSSSSSSSShhhhhhhhhhhiiiiiiiimmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnoooooooooo,,,,,, LLLLLaaaaaaaaaaawwwwwwwwwwwwssssssssssooooonnnnnnnnnn,,,,,, JJJJJaaaaaaaaxxxxxxxxoooooonnnnnnnnnnnnn
frá  37.900 kr

HHvverggiiiiiiiiiiiiii bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeettttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrraa vveerððððð 
á braaaassss túpuumm
Aðeins 395 kr.
aallllaarr llaaxaflugur 350 kkrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr........................MMaaððkkaarr

Maðkur. Nóg aff llaaxa- og
siluunnggssmmaaððkki.

VeVerðrð 44.4 950 kr. 
TILBOÐ 29.900 kr. 
Aðeins örfáir eftir.

TaiTaimemen herra öndunar-rr
vöðvöðlulusett og góðir 
vöððluslu kór
GóðGóðaar 3 laga
öndöndununarvövöðluð r mr með eð 
sansandhldh ííf, belti ogog 
stystyrkirkinnggumum á hhnjánjám.m.
VVerð 4 41.91.930 0 kkr.

Tilboð  
32.900 kr.

RRaaffmmaaggnnssmmóótor
488 l li

fmagggggggggggggggggggggggggggggnnnnnnnnnnssmmóótor
ibibs.

TTaaimen ddöömuvööððlluur
oog sskkórg

TTaaimen hheerrraa--
vvööððlur og skkóór

Advance spinnstangir 

6 - 8 - 9 og 10 fet666666666666666 8 9 frá 2.990 – 4.990 kr.

óðaróðar Makrílspúnar Makrílspúnar 2 í pap kkkaa 2 í kkk

Polaroidd ssóólgleraugguu

frá 2.990 kr.

TaiTa menm  dödömu m
öndöndunarvöðlusett ogogrr
ggóðir vöðluskór
GóðG ar 3 laga
öndöndunarvöðlur mr meðeð 
sansandhld íf, beeltil  og
stystyrkingum á hnjám.
VeVerð 4ð 422.850 kr.

Tilboð  
34.900 kr.
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Stöð 2 Sport 2 býður upp á ein-
staka þjónustu fyrir áskrifendur 
sína þar sem sýnt er beint frá allt 
að fimm leikjum samtímis í ensku 
úrvalsdeildinni. 

Rúmlega 300 úrvalsdeildarleik-
ir eru sýndir beint á keppnistíma-
bilinu og engin önnur sjónvarps-
stöð býður upp á slíka þjónustu. 
Auk þess eru sýndir valdir leikir 
úr næstefstu deild þar sem nokkrir 
Íslendingar eru í eldlínunni.

Meira en 300 leikir í beinni á Stöð 2 Sport 2
STÓRLEIKIR KEPPNISTÍMABILSINS 20112012 Í ENSKU ÚRVALSDEILDINNI

20. ágúst 2011 Arsenal - Liverpool
22. ágúst 2011 Man. Utd. - Tottenham
28. ágúst 2011 Man. Utd. - Arsenal
28. ágúst 2011 Tottenham - Man. City
18. sept. 2011 Man. Utd. - Chelsea
18. sept. 2011 Tottenham - Liverpool
1. okt. 2011 Everton - Liverpool
2. okt. 2011 Tottenham - Arsenal
15. okt. 2011 Liverpool - Man. Utd.
23. okt. 2011 Man. Utd. - Man. City
29. okt. 2011 Chelsea - Arsenal

20. nóv. 2011 Chelsea - Liverpool
27. nóv. 2011 Liverpool - Man. City
10. des. 2011 Chelsea - Man. City
17. des. 2011 Man. City - Arsenal
20. des. 2011 Tottenham - Chelsea
2. jan. 2012 Man. City - Liverpool
21. jan. 2012 Arsenal - Man. Utd.
21. jan. 2012 Man. City - Tottenham
4. feb. 2012 Chelsea - Man. Utd.
4. feb. 2012 Liverpool - Tottenham
11. feb. 2012 Man. Utd. - Liverpool

25. feb. 2012 Liverpool - Everton
25. feb. 2012 Arsenal - Tottenham
3. mars 2012 Liverpool - Arsenal
3. mars 2012 Tottenham - Man. Utd.
17. mars 2012 Man. City - Chelsea
24. mars 2012 Chelsea - Tottenham
7. apríl 2012 Arsenal - Man. City
21. apríl 2012 Arsenal - Chelsea
28. apríl 2012 Man. City - Man. Utd.
5. maí 2012 Liverpool - Chelsea

Ath. dagsetningar geta breyst

Styrktaraðilar enska boltans á 
Stöð 2 Sport 2 eru Icelandair, Sím-
inn, Opin kerfi og 10-11. Forstjór-
ar fyrirtækjanna fjögurra fylgj-
ast vel með boltanum en hver eru 
þeirra uppáhaldslið og hverju spá 
þeir um gengi liðanna á toppi og 
botni deildarinnar?

BIRKIR HÓLM GUÐNASON 
Icelandair

Meistarar: Man. Utd.
2. sæti: Liverpool
3. sæti: Chelsea
4. sæti: Man. City
5. sæti: Arsenal
6. sæti: Tottenham.
Af hverju: Mínir menn í Manchester 
United hafa verið sterkir á undirbún-
ingstímabilinu og Ferguson hefur 
keypt rétta menn, þó að ég vilji líka fá 
góðan miðjumann til félagsins. 
Liverpool á eftir að koma á óvart að 
mínu mati, enda með góðan stjóra og 
hefur keypt góða leikmenn í sumar.
Liðin sem falla: Wigan, Wolves og 
Fulham.
Uppáhaldslið: Manchester United.

SÆVAR FREYR ÞRÁINSSON 
Síminn

Meistarar: Arsenal
2. sæti: Chelsea
3. sæti: Man. Utd.
4. sæti: Man. City
5. sæti: Liverpool
6. sæti: Tottenham.

Af hverju: Mínir menn munu koma 
rosalega á óvart núna þvert á allar 
spár. Á næstu vikum mun andrúms-
loftið hreinsast og til verður blanda 
nýrra og gamalla manna sem munu 
mynda mjög sterkt lið.
Uppáhaldslið: Arsenal.

GUNNAR GUÐJÓNSSON 
Opin kerfi

Meistarar: Liverpool
2. sæti: Man. Utd.
3. sæti: Man. City
4. sæti: Chelsea
5. sæti: Tottenham
6. sæti: Arsenal
Af hverju: Það er 
löngu tímabært að Liverpool taki 
titilinn.
Liðin sem falla: Norwich, Swansea og 
Newcastle
Uppáhaldslið: Augljóst mál. Það er 
Liverpool. 

ÁRNI PÉTUR JÓNSSON   
10-11

Meistarar: Man. Utd.
2. sæti: Man. City
3. sæti: Chelsea
4. sæti: Arsenal
5. sæti: Liverpool
6. sæti: Tottenham

Af hverju: Manchester United er það 
lið sem er með langsterkustu 
liðsheild ina, hefur keypt góða 
leikmenn sem munu styrkja liðið. 
Ashley Young mun reynast þeim 
mikilvægur. Ferguson mun fagna 20. 
titlinum í lok leiktíðar. Manchester 
City kemur sterkt inn en City hefur 
ekki hefðina með sér. Burðarásar 
Chelsea eru að komast á aldur og of 
lítil endurnýjun hefur átt sér stað.
Liðin sem falla: Blackburn, Swansea 
og Norwich.
Uppáhaldslið: Manchester United.

SPÁ FORSTJÓRANNA

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 SPORT INNIHELDUR 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

SJÓNVARPSSTÖÐVAR MAN. UTD., LIVERPOOL OG CHELSEASJÓNVARPSSTÖÐVAR MAN. UTD., LIVERPOOL OG CHELSEA

FYLGJA FRÍTT MEÐ 

STÓRLEIKIRNIR

*AFSLÁTTUR MIÐAST VIÐ FJÖLDA STÖÐVA Í ÁSKRIFT Í SAMFELLT FJÓRA MÁNUÐI.

SJÓNVARPSSTÖÐVAR MAN UTD LIVERPOOL OG CHELSEA
30% AFSLÁTTUR*

BYRJA UM HELGINA. ALLT AÐ 


