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Bjarni Þór Viðarsson fór ungur að árum til Everton þar sem hann komst nokkrum sinnum á 
bekkinn, meðal annars gegn Newcastle sem var hans lið þegar hann var gutti. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Það er kominn smá fiðringur 
í magann, ég viðurkenni 
það – bæði að fara að lýsa og 

að vera á sunnudögum í settinu,“ 
segir Bjarni Þór Viðarsson, einn 
úr teymi Símans sem mun lýsa 
leikjunum í enska boltanum. Aðrir 
verða Margrét Lára Viðarsdóttir, 
Eiður Smári Guðjohnsen, Logi 
Bergmann og Elvar Geir Magnús-
son, ritstjóri Fótbolta.net sem mun 
detta inn við og við.

Bjarni er nýgræðingur í sjón-
varpi og þreytir frumraun sína á 
stóra sviðinu, sjálfum enska bolt-
anum, einu kröfuharðasta sjón-
varpsefni landsins. Hann segir að 
hann hafi ekki alveg verið á sömu 
línu og Tómas Þór, að slökkva á 
hljóðinu og lýsa heilu leikjunum 
en hann hafi oft boðið upp á 
lýsingar fyrir vini og vandamenn, 
svona meira upp á grín en alvöru.

Það er gaman að tala við Bjarna 
um fótbolta, hann þekkir enska 
boltann út og inn eftir að hafa nán-
ast alist upp hjá Everton og farið 
í lán til Bournemouth árið 2007 – 
sem leikur nú í ensku úrvalsdeild-
inni. „Ég er svolítið að stökkva út 
í djúpu laugina og auðvitað þarf 
maður að undirbúa sig vel. Ég 
þurfti að hætta í fótbolta vegna 
meiðsla og að fá þetta tækifæri er 
frábært. Að vera að fjalla um þessa 
deild er draumur að rætast.“

Talar góða íslensku
Bjarni spáir því að deildin verði 
jafnari en enski boltinn var eina 
stóra deildin sem bauð upp á kapp-
hlaup um titilinn sem Manchester 
City vann að lokum með einu stigi 
eftir ótrúlegan lokasprett gegn 
Liverpool. „Það var þvílíkt einvígi 
og maður vonar að það verði f leiri 
með í ár. Það eru fleiri að opna 
veskið, mínir menn í Everton og 
Aston Villa ætla sér hluti. Þetta 
verður auðvitað barátta milli fárra 
liða en góðra.

Maður vonar hálfpartinn að 
þetta gangi hjá Ole Gunnar og 
Frank Lampard hjá Manchester 
United og Chelsea. Þar eru spenn-
andi hlutir í gangi en þetta er jöfn 
deild og mörg lið sem geta gert 
góða hluti. Það var ótrúlegt að 
fylgjast með þessu kapphlaupi 
Manchester City og Liverpool í 
fyrra og það er gífurleg spenna að 
vera kominn í hringiðu umfjöllun-
arinnar því ég á von á spennandi 
móti.“

Bjarni er gífurlega fróður um fót-
bolta og þekkir íþróttina vel. Hann 

Spenntur fyrir 
frumraun sinni  
í sjónvarpi
Bjarni Þór Viðarsson er hluti af teymi Símans, 
sem mun skila þjóðaríþrótt Íslendinga, enska 
boltanum, heim í stofur landsmanna. Hann er 
afar fróður um enska boltann enda lék hann 
með Everton og Bournemouth. Skórnir eru 
komnir upp á hillu en tilhlökkunin að takast á 
við lýsingar og greiningar er mikil og greinileg.

var jú ekkert valinn af handahófi, 
hann talar góða íslensku sem 
skiptir máli í lýsingum og veit hvað 
er að gerast á vellinum sem hann 
er spenntur fyrir að skila heim í 
stofu landsmanna. „Stuðnings-
menn enskra liða hér á landi eru 
auðvitað ótrúlegir. Fróðleikurinn 
sem þeir vita um sín lið hlýtur að 
vera nálægt einhverju heimsmeti. 
Ég hef mikinn áhuga á deildinni og 
ég veit kröfurnar. Það þýðir lítið að 
þrasa við þá um tölfræði og annað 
tengt liðunum sem viðkomandi 
heldur með. En ég stefni á að koma 
með þannig inn í lýsingar allavega, 
af því ég spilaði leikinn og þekki 
hann, að þá stefni ég á að lýsa því 
sem fyrir augum ber. Að reyna fá 
fólk með og það sé smá ástríða í 
þessu.“

Eiður gefur þessu vigt
Enski boltinn er stundum sagður 
vera þjóðaríþrótt Íslendinga og 
margir fögnuðu því að Síminn 
tryggði sér sýningarréttinn. Þeir 
ætla að hlúa að deildinni og sinna 
henni af ást og alúð.

„Fólk fær mikið fyrir peninginn. 
Það fær ekki bara flinka stráka að 
halda á lofti og svo er farið út á völl 
þremur mínútum fyrir stórleik. 
Það verður ekki þannig. Þó svo að 
fólk viti ekki mikið um liðin sem 
eru að fara að spila þá á það að fá 
góða dagskrárgerð beint í æð.“

Bjarni er ánægður með teymið 
sem er á bak við enska boltann. 
Hann hefur verið í mörgum liðum 
á ferlinum og kynnst mörgum 
en hann er ánægður með undir-
búningstímabilið. „Síminn er f lott 
fyrirtæki og Tómas er virkilega 
duglegur og góður í þessu. Það er 
gott að hann sé að stjórna þessu. 

Margrét Lára hefur sterkar skoð-
anir á fótbolta og Eiður er auðvitað 
búinn að vinna erlendis í sjónvarpi 
og þekkir þetta út og inn. Logi er 
alfræðiorðabók um sjónvarp og ég 
hef ausið af viskubrunni hans og 
það eru fínir punktar sem koma frá 
honum. Hann er ekkert að finna 
upp hjólið en hann hefur komið 
með einfalda en góða punkta.

Þetta er nýtt fyrir mér en Eiður 
Smári gefur þessu mikla vigt. 
Hann veit alveg alls konar hluti um 
enska boltann sem hann er góður 
að skila frá sér.“

Stressið að breytast í spennu
„Það er kominn hrikalegur spenn-
ingur í allt fyrirtækið. Það leggjast 
allir á árarnar að koma þessu til 
skila í öllum deildum hvort sem 
um er að ræða okkur í dagskrár-
deild, tæknifólk sem hefur lagt 
endalausa vinnu á sig og svo 
auðvitað þá sem eru að selja þetta 
í framlínunni. Stressið er smám 
saman að breytast í spennu,“ segir 
Tómas Þór Þórðarson, ritstjóri 
enska boltans hjá Símanum.

„Við munum gera allt til þess að 
hafa þetta flott og það er auðvitað 
markmiðið að hafa allt í tengslum 
við ensku úrvalsdeildina eins og 
allt hjá Símanum.

Við förum svo út á nokkra leiki 
og reynum svolítið að koma með 
enska boltann yfir hafið og beint 
í sjónvarpið hjá fólki. Samstarf 
okkar við framleiðslufyrirtæki 
Premier League er strax farið 
að skila efni en ég tók viðtal við 
Peter Schmeichel á mánudaginn 
sem verður notað inn í helgina og 
kemur svo í heild sinni í viðmótinu 
okkar eftir helgi.“

Tómas segir það ekki vera mjög 
flókið. Hann sé með stórkostlegt 
lið með sér, hvort sem það er fyrir 
framan myndavélarnar eða á bak 
við þær. Allt er að verða klappað 
og klárt og aðeins eftir að hnýta 
nokkra lausa enda fyrir stóra 
frumsýningardaginn. „Ég veit alla-
vega að ef ég væri bara heima að 
horfa væri ég meira en spenntur að 
sjá Eið Smára í fyrsta sinn reglu-
lega í íslensku sjónvarpi sem hluta 
af svona umfjöllun. Það er alveg 
ástæða fyrir því að maðurinn er 
eftirsóttur af öllum stærstu sjón-
varpsstöðvum heims. Bjarni Þór 
og Margrét Lára eru líka frábær. 
Bæði hafa sterkar skoðanir á fót-
bolta og nú er bara mitt að láta þau 
blómstra,“ segir hann en Tómas 
færði handboltann á Íslandi upp í 
nýjar hæðir með þættinum Seinni 
bylgjan.

Nú er það enski boltinn. „Það 
verður hálftíma upphitun fyrir 
hvern leik með heimagerðum 
innslögum til dæmis og það er 
eitthvað sem hefur ekki sést áður. 
Þátturinn Völlurinn, þar sem 
helgin er gerð upp eftir síðasta leik 

á sunnudögum, verður með aðeins 
öðruvísi sniði en hefur tíðkast. 
Hann er ekki markaþáttur sem 
slíkur heldur meiri umræðuþáttur. 
Við verðum svo með sér marka-
þætti í lok hvers dags þannig að 
enginn missir af neinu. Laugar-
dagsleikurinn verður í opinni 
dagskrá þegar sýndur er leikur á 
þeim tíma og hinir leikirnir koma 
inn í viðmótið skömmu eftir að 
þeim lýkur. Svo má líka finna þar 
mikið af efni sem við höfum fengið 
frá Premier League til að stytta sér 
stundir fram að næstu helgi. Þetta 
er svona brot af þessu.“

Það má því með sanni segja að 
Íslendingar geti farið að reima á sig 
skóna fyrir enska boltann. 

Eiður er einn af 
okkar dáðustu 
fótboltasonum og 
verður reglulegur 
gestur í sjónvarpi 
Símans sem er 
spennandi enda 
hafsjór af fróð-
leik. 

Ég veit 
alla-

vega að ef ég 
væri bara 
heima að 
horfa væri ég 
meira en spenntur að sjá 
Eið Smára í fyrsta sinn 
reglulega í íslensku 
sjónvarpi sem hluta af 
svona umfjöllun. Það er 
alveg ástæða fyrir því að 
maðurinn er eftirsóttur 
af öllum stærstu sjón-
varpsstöðvum heims.
Tómas Þór Þórðarson

239 
leikir verða í beinni 
útsendingu. 
 

30 
leikir verða í opinni 
dagskrá, laugar dags- 
 leikurinn kl. 15. 
 

80 
leikir verða sýndir í beinni 
útsendingu í 4K sem er í 
fyrsta skipti á Íslandi.

Það var ótrúlegt að 
fylgjast með þessu 

kapphlaupi Manchester 
City og Liverpool í fyrra 
og það er gífurleg spenna 
að vera kominn í hring-
iðu umfjöllunarinnar 
því ég á von á spennandi 
móti.
Bjarni Þór Viðarsson
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Áttu eitt stórkostlegt tímabil
Af þeim leikmönnum sem standa vaktina í vetur er ljóst að einn mun slá í gegn á þessu tímabili 
en síðan mun lítið gerast. Fréttablaðið rifjar upp nokkra sem fóru hamförum í aðeins eitt ár.

Andy Johnson
Sköllótta snillingnum frá Crystal Palace tókst að skora 
21 sinni tímabilið 2004/2005. Bara Thierry Henry skák-
aði honum í markaskorun. Síðan fór hann til Everton, 
Fulham og QPR en mörkin hættu að koma á færibandi. 

Michu
Hann kom sá og sigraði, þakkaði 
fyrir sig og fór. Vissulega meiddist 
hann á ökkla en 18 mörk á hans 
fyrsta tímabili 2012-2013 er vel gert. 

Benni 
McCarthy
Annar Black-
burn-maður 
á listanum. 
Skoraði 18 
mörk tímabilið 
2006-2007 sem 
var einu marki 
meira en ein-
hver Ronaldo 
hjá Manchester 
United. Eftir 
það var lítið að 
frétta. Stýrir nú 
Cape Town City 
FC.

Michael Ricketts
Stór og sterkur og var kominn með 
13 mörk í deildinni í janúar 2001-
2002 tímabilið. Það var ekkert að 
fara stoppa hann. Valinn í landslið-
ið og var seldur til Middlesbrough 
þar sem mörkin og hæfileikarnir 
voru ryksugaðir burt. 

Wes Morgan
Þarf ekki einn úr þessu Leicester-liði að vera hér? Lék alla 
leikina, allar mínúturnar og var eins og klettur á titiltíma-
bilinu. Síðan hefur Morgan verið skugginn af sjálfum sér, 
ekkert líkur manninum sem vann titilinn 2016. 

Danny Cadamarteri 
Kom eins og stormsveipur inn í 
deildina aðeins 17 ára fyrir Everton 
1997-1998. Ensku blöðin hófu gutt-
ann upp til skýjanna og Cadamart-
eri réð illa við frægðina sem fylgdi 
því að skora og leggja upp mörk. 
Lék heilt ár í kjölfarið án þess að 
hitta rammann og spilaði fyrir 12 
félög á 18 ára ferli sem var aðeins 
skugginn af fyrsta tímabilinu hans. 

Tony Yeboah
1995 kom hann til Leeds frá Frankfurt. Spilaði 47 leiki 
og skoraði 24 mörk, þar af tvö sem voru mörk ársins. 
George Graham tók svo við og vildi meiri aga á liðið og 
Yeboah gekk illa. Fór frá liðinu tímabilið eftir. 

Stöð 2 Sport býður upp á 
gríðarlega mikið af beinum 
útsendingum frá alls kyns 

íþróttaviðburðum og tryggir 
að áskrifendur fái eitthvað fyrir 
aurinn á hverjum degi. Þó að enska 
úrvalsdeildin sé ekki lengur á dag-
skrá býður stöðin enn upp á fjölda 
beinna útsendinga frá leikjum 
toppliðanna í enska boltanum, 
ásamt því að sýna íslenska boltann 
og leiki spænsku og ítölsku úrvals-
deildanna. En það er ekki bara 
fótbolti í boði, heldur geta allir 
íþróttaáhugamenn fundið eitt-
hvað fyrir sig á Stöð 2 Sport.

Bestu ensku liðin á dagskrá
„Að jafnaði erum við með um 
2.000 beinar útsendingar á dagskrá 
hjá okkur á ári og þar af er mjög 
mikið af fótbolta,“ segir Eiríkur 
Stefán Ásgeirsson, forstöðumaður 
hjá Stöð 2 Sport. „Við erum enn 
að sýna fjöldann allan af leikjum 
bestu liðanna á Englandi því við 
sýnum Championship deildina, 
báðar ensku bikarkeppnirnar og 
verðum áfram með stóru Evrópu-
keppnir félagsliðanna, Meistara-
deildina og Evrópudeildina.

Í þessum deildum keppa bestu 
lið heims og í vor voru til dæmis 
ensk úrvalsdeildarlið í úrslita-

leikjum Meistara- og Evrópudeild-
arinnar, þannig að mjög margir af 
leikjum þessara liða voru á dag-
skrá hjá okkur,“ segir Eiríkur. „Við 
sýndum til dæmis um tuttugu leiki 
með Manchester City. Svo tekur 
bikarkeppnin náttúrulega við 
þegar deildin fer í frí. Við viljum 
sinna bestu liðum heims eins vel 
og við getum en til marks um það 
sýndum við ýmsa æfingaleiki 
með ensku toppliðunum í sumar 
og stórt æfingamót, International 
Champions Cup.“

Úrvalsdeildir, landsleikir  
og íslenski boltinn
„Við sýnum líka bæði spænsku 
og ítölsku úrvalsdeildirnar, þar 
sem mjög margir af bestu fót-
boltamönnum heims leika listir 
sínar,“ segir Eiríkur. „Þegar þetta 
allt saman fer svo í frí taka lands-
leikirnir við. Í haust sýnum við til 
dæmis lokasprett undankeppn-
innar fyrir Evrópumótið 2020 og 
þá kemur í ljós hvort Ísland kemst 
aftur á mótið.

Svo sýnum við líka frá íslensku 
deildununum. Þetta er búið að 
vera frábært íslenskt knattspyrnu-
sumar og það hefur verið mikill 
áhugi á Pepsi Max-deildunum,“ 
segir Eiríkur. „Svo tekur karfan 

og handboltinn við í vetur. Við 
ætlum að sinna þessu öllu mjög vel 
áfram.“

Margt fleira í boði
„Fyrir utan knattspyrnuna erum 
við líka að fara að sýna frá NFL, 
Formúlu 1 og UFC,“ segir Eiríkur. 
„Gunnar Nelson berst í UFC í 
september en bardaginn fer fram 
í Kaupmannahöfn og er á besta 
útsendingartíma.

Við erum líka með allt besta 
golfið. Við sýnum Evróputúrinn, 
allar PGA- og LPGA-mótaraðirnar 
og við verðum með forsetabikar-
inn í haust,“ segir Eiríkur. „Við 
kynntum nýlega nýjan áskriftar-
pakka, sem kostar núna 7.990 kr. 
á mánuði. Það er umtalsverð 
lækkun og nú fylgir Stöð 2 Golf 
sportpakkanum, en það er líka 
hægt að fá hana sér.

Svo höfum við líka sýnt frá 
heimsleikunum í CrossFit og bæði 
HM og úrvalsdeildinni í pílu, því 
við erum alltaf að leita að efni til 
að bæta við,“ segir Eiríkur. „Þann-
ig pössum við að áskrifendur fái 
eitthvað fyrir aurinn á hverjum 
degi. Við sýnum svo mikið af efni 
að oft þurfa áskrifendur að velja 
milli viðburða sem eru á dagskrá 
samtímis.“

Ensku liðin áberandi 
á Stöð 2 Sport í vetur
Það verður nóg af íþróttaútsendingum í vetur, enda um 
2.000 beinar útsendingar frá ýmiss konar viðburðum á 
hverju ári. Ensku liðin verða áfram í stóru hlutverki.

Eiríkur segir að Stöð 2 Sport sýni enn fjöldann allan af leikjum bestu lið-
anna á Englandi. Þar er líka hægt að fylgjast með landsleikjum og íslensku, 
spænsku og ítölsku úrvalsdeildunum. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI
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Enski boltinn er farinn að rúlla á Síminn Sport. Fleiri leikir, 
UHD-útsendingar ásamt innlendri dagskrárgerð.

Síminn Sport er innifalin í Sjónvarpi Símans Premium,
stök áskrift kostar 4.500 kr. á mánuði. Stöðin er aðgengileg
á öllum dreifikerfum Símans, Sýnar, Hringdu og Nova.

Þú getur meira með Símanum

ENSKI BOLTINN 
4.500 kr.
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UHD-útsendingar ásamt innlendri dagskrárgerð.

Síminn Sport er innifalin í Sjónvarpi Símans Premium,
stök áskrift kostar 4.500 kr. á mánuði. Stöðin er aðgengileg
á öllum dreifikerfum Símans, Sýnar, Hringdu og Nova.

Þú getur meira með Símanum
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Líklegir til að skjótast upp  
á stjörnuhimininn
Enska úrvals-
deildin hefst í 
kvöld og margir 
ungir og efnilegir 
leikmenn eru 
tilbúnir að grípa 
tækifærið.

Rhian Brewster – Liverpool
Búinn að ná sér af erfiðum 
meiðslum og mun veita 
Firmino og Origi sam-
keppni um framherja-
stöðuna.

Max Aarons – Norwich
Nítján ára bakvörður 
sem var valinn besti 
ungi leikmaður Champ-
ionship-deildarinnar 
með Norwich í fyrra. 

Lloyd Kelly – Bournemouth
Varnarmaður sem var 
keyptur á þrettán milljónir 
punda í ár eftir tvö góð tíma-
bil í Championship-deildinni.

Reiss Nelson – Arsenal
Sló í gegn með liði Hoff-
enheim á láni í Þýska-
landi í fyrra. Eftir brott-
hvarf Alex Iwobi færist 
Nelson nær liði Arsenal.

Douglas Luiz – Aston Villa
Fyrirliði U23 liðs Brasilíu 
fær tækifæri að sanna sig 
á Englandi. Hefur staðið 
sig vel í efstu deild á 
Spáni síðustu ár.

Çağlar Söyüncü – Leicester
Ætlað að fylla skarð Harry 
Maguire hjá Leicester, ári eftir 
að félagið vann kapphlaup 
um tyrkneska miðvörðinn.

Mason Greenwood – Manchester United
Solskjær hefur óbilandi trú á ungstirninu 
Greenwood. Eftir brotthvarf Lukaku fær 
Greenwood stærra hlutverk í vetur.

Sean Longstaff – Newcastle
Lék 9 leiki í deildinni í fyrra og 
vakti athygli stórliðanna en 
50 milljóna punda verðmiði 
fældi United í burtu.

Mason Mount – Chelsea
Þreifst undir stjórn Lamp-
ards hjá Derby í fyrra og gæti 
fengið stórt hlutverk inni á 
miðjunni hjá Chelsea í vetur.

Tammy Abraham – Chelsea
Frábær í Championship-
deildinni á láni undanfarin ár 
og fær nú tækifæri til að eigna 
sér framherjastöðu Chelsea.

Phil Foden – Manchester City
Braut sér leið inn í lið City undir 
lok síðasta tímabils og virtist 
standast þá pressu vel. Fær 
stærra hlutverk í vetur.



Komnir til að sjá og sigra

Nicolas Pepe  
Arsenal – 72 milljónir punda
Með of boðslegan hraða og augu sem bæði sjá hvernig á að búa til færi og 
skora mörk. Framlína Arsenal er orðin ansi ógnvænleg. Pierre-Emerick 
Aubameyang, Mesut Özil, Pepe og svo Alexandre Lacazette fremstur. 
Verði varnarmönnum að góðu í allan vetur. Arsenal gæti gert góða hluti.

Sebastian Haller 
West Ham – 45 milljónir punda
Á rúmum áratug hafa stuðningsmenn West Ham 
þurft að horfa á 38 framherja leiða framlínuna. Haller 
hefur margt til brunns að bera og trúlega verður hann 
í búningi West Ham í langan tíma. 

Rodri 
Manchester City – 60 milljónir punda
Það er alltaf erfitt að bæta lið Manchester City. Pep Guardiola virðist þó 
hafa fundið góðan mann til að leysa Fernandinho af hólmi. Allir hinir 
stjórarnir hljóta að hrista hausinn því yfir hvernig í ósköpunum þeir eigi 
að stoppa meistarana núna þegar þeir virðast aðeins hafa bætt í. 

Christian Pulisic  
Chelsea – 58 milljónir punda
Bandaríkjamaðurinn er jú eini nýi maðurinn hjá 
Chelsea og því eru aðdáendur félagsins svolítið 
spenntir að sjá guttann. Með Hudson-Odoi á meiðsla-
listanum er Pulisic að fá fullt af mínútum í byrjun.  

Tanguy Ndombele 
Tottenham – 55,5 milljónir punda
Tottenham keypti mann. Því ber að fagna. Góður á 
boltanum en enn betri án bolta samkvæmt miðlum 
ytra. Harður í horn að taka og er eiginlega akkúrat 
maðurinn sem félagið þurfti. Góð viðbót við liðið. 

Patrick Cutrone 
Wolves – 16 milljónir punda
Alvöru framherji hjá Úlfunum. Það gæti orðið veisla. 
Með Diogo Jota og Ruben Neves til að búa eitthvað til 
fyrir guttann. Úlfarnir buðu opinn faðm og það er eitt-
hvað sem segir að þetta verði einstakt ástarsamband.

Dani Ceballos 
Arsenal – Að láni
Vissulega bara að láni en Arsenal virðist hafa náð í 
spikfeitan bita. Real Madrid hafði engan áhuga að selja 
og vildi varla lána hann enda þegar orðinn stjarna í 
heimalandinu. Hver veit. Kannski slær hann Özil út.

Wesley Moraes  
Aston Villa – 22 milljónir punda
Moraes á merkilega sögu. Missti föður sinn aðeins 9 
ára og varð sjálfur pabbi 15 ára. 17 mörk og 10 stoð-
sendingar á síðustu leiktíð, vissulega í Belgíu, en 
frammistaða hans gæti ráðið úrslitum fyrir Villa. 

Ensku liðin hafa verið dugleg sem 
fyrr á leikmannamarkaðnum. Flest 
lið, fyrir utan Newcastle auðvitað, 
virka betri en í fyrra. Fréttablaðið tók 
saman nokkra nýja sem gætu gert 
góða hluti á komandi tímabili.
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Manchester United er með 
óeðlilega dýra leikmenn 
til að passa að liðið fái 

ekki á sig mark. Varnarlínan telur 
nú heila 14 leikmenn sem kostuðu 
félagið 323 milljónir punda. Það 
eru svo margar íslenskar nýkrón-
ur að það er varla hægt að breyta 
þessu. Fyrir aftan vörnina er svo 
David de Gea sem kostaði um 18 
milljónir punda og sá sem á að 
verja vörnina er yfirleitt Nemanja 
Matic sem kostaði 35 milljónir 
punda.

Enda þarf að stoppa í götin. 
Varnarleikur liðsins í fyrra var 
oft á tíðum ansi spaugilegur og 
hélt David de Gea markinu hreinu 
aðeins sjö sinnum. Það er það 
sama og Brighton og Southamp-
ton. Reyndar var það þannig að 

aðeins Fulham og Huddersfield 
héldu markinu sínu sjaldnar 
hreinu á síðasta tímabili.

Harry Maguire og Aaron 
Wan-Bissaka eru komnir inn og 
er vonast eftir því að Maguire og 
Victor Lindelof myndi nýtt mið-
varðapar sem stuðningsmenn geti 
verið stoltir af. Það er eins og það 
sé ansi langt síðan Rio Ferdinand 
og Nemanja Vidic voru saman til 
að stöðva sóknarmenn andstæð-
inganna.

Luke Shaw verður væntan-
lega vinstri bakvörður og er því 
varnarlínan ansi dýr í fyrsta leik 
eða um 200 milljónir punda. Þess 
má geta að varnarlína Liverpool 
kostaði 143 milljónir punda í 
fyrra. Munar þar ansi miklu að 
Joel Matip kom ókeypis og Trent 

Alexander-Arnold er uppalinn.
Eric Bailly er meiddur og 

verður lengi frá en það er nóg af 
mönnum til að taka sæti hans á 
bekknum sé litið yfir 
leikmannahópinn. 
Gallinn er að þar er 
enginn gæðaleik-
maður sem kemur 
inn. Phil 
Jones, Mar-
cos Rojo 
og Chris 
Smalling 
eru ekki 
leikmenn 
sem stuðn-
ingsmenn 
vilja sjá.

Þegar 
blaðið fór 

í prentun í gær var Manchester-
liðið ekki búið að losa 

sig við neinn varnar-
mann og því munu 14 
leikmenn berjast um 
fjögur byrjunarliðs-

sæti – sem kostuðu 
félagið 323 millj-

ónir punda.

Bannað að leka mörkum
Manchester United hefur 14 varnarmenn á sínum snærum sem kostuðu félagið 323 milljónir 
punda. Það eru ansi margar íslenskar krónur. Sé markvörðurinn tekinn með og sá sem á að verja 
vörnina þá er upphæðin mun hærri. Það ætti eiginlega að vera bannað fyrir liðið að fá á sig mark.

Varnarmenn Manchester 
United og verð

 Harry Maguire - 80 milljónir
 Aaron Wan-Bissaka - 50 m
 Eric Bailly - 34,2 m
 Luke Shaw - 33,75 m
 Victor Lindelof - 31,5 m
 Diogo Dalot - 19,8 m
 Phil Jones - 17,37 m
 Marcos Rojo - 17 m
 Matteo Darmian - 16,2 m
 Ashley Young - 16,2 m
 Chris Smalling - 7,2 m
  Timothy Fosu-Mensah - 342 
þúsund pund

 Axel Tuanzebe - uppalinn
  Cameron Borthwick-Jackson 
- uppalinn

Margir en ekki nógu góðir. Lindelof, Dalot, Smalling, Rojo, Phil Jones og Ashley Young í góðu stuði í æfingaferðinni í sumar. Þeir munu trúlega ekki mikið spila í vetur nema kannski Lindelof. 

Harry 
Maguire er 
kominn til 
að stoppa 
í götin 

á vörn 
Manchester 
United. 

• Náttúruleg lausn við timburmönnum

• Er fyrirbyggjandi með því að vinna á móti  
vökvatapi sem verður við áfengisneyslu.

• Dregur úr þreytu og óþægindum

• Inniheldur amínósýrur, Rósepli, Cactus extract,  
öfluga blöndu af B-vítamínum og Magnesíum.

• Taktu 2 töflur fyrir fyrsta drykk og 2 töflur fyrir svefn.

Slepptu þynnkunni
með After PartyTM

Fæst í apótekum, heilsubúðum og stórmörkuðum.
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Töff tölfræði sögunnar
Leikir
Gareth Barry – 653
Ryan Giggs – 632
Frank Lampard – 609
David James – 572
Gary Speed – 535
Emile Heskey – 516
James Milner – 516

Mörk
Alan Shearer – 260
Wayne Rooney – 208
Andrew Cole – 187
Frank Lampard – 177
Thierry Henry – 175
Sergio Agüero – 164
Robbie Fowler – 163

Stoðsendingar
Ryan Giggs – 162
Cesc Fàbregas – 111
Wayne Rooney – 103
Frank Lampard – 102
Dennis Bergkamp – 94
Steven Gerrard – 92
David Silva – 83

Oftast haldið hreinu
Petr Cech – 161
Joe Hart – 127
Tim Howard – 116
Pepe Reina – 114
David de Gea – 100
Hugo Lloris – 86
Simon Mignolet – 80

Flestir sigrar
Manchester United – 648
Arsenal – 565
Chelsea – 558
Liverpool – 529
Spurs – 446

Flest töp
Everton – 365
West Ham – 364
Newcastle – 340
Tottenham – 335
Aston Villa – 333

13 mörk skoraði Paul 
Pogba. Hann kom að 22 
mörkum fyrir félagið 

og var með sína bestu tölfræði á 
atvinnumannsferli sínum. Margir 
gætu sagt að hann hafi átt bestu 
leiktíð sína frá upphafi þótt ekki 
séu allir sammála því.

96,6 milljónir punda 
fékk Hudders-
field í verð-

launafé. Þeir voru eina liðið sem 
fékk ekki yfir 100 milljónir punda. 
Liverpool fékk mest í sinn hlut eða 
152,5 milljónir en alls var útdeilt 
2,45 milljörðum punda.

6leikmenn Arsenal hafa 
skorað yfir 20 mörk á tíma-
bili.  Pierre-Emerick Auba-

meyang varð sá sjötti.

4sinnum í röð hefur Tottem-
ham endað í topp fjórum 
sem er besti árangur þeirra 

síðan 1959-60 að 63-64 tímabilinu.

7,69sekúndur tók 
það Shane Long 
að skora gegn 

Watford í apríl. Það er met. Þess 
má geta að Watford byrjaði með 
boltann.

3voru jafnir með 22 mörk. 
Aubameyang, Sadio Mane 
og Mo Salah. Slíkt hafði ekki 

gerst hálfan annan áratug síðan 
Dwight Yorke, Michael Owen og 
Jimmy Floyd Hasselbaink voru 
markahæstir.

0sinnum braut lið Úlfanna af 
sér í leik gegn Brighton. Það 
hafði ekki gerst síðan leik-

tíðina 2003-2004.

44%kom Salomon 
Rondon að mörk-
um Newcastle í 

fyrra. Hann er horfinn á braut.

131sinni breytti Man-
chester United 
um byrjunarliðið 

– sem var 15 sinnum oftar en 
Tottenham. Burnley gerði fæstar 
breytingar eða 49.

78spjöld fóru á loft til 
Watford-liðsins og 
voru þeir skaphundar 

deildarinnar. Rétt unnu Man-
chester United sem fékk 77 spjöld. 
Liverpool var prúðasta liðið með 
aðeins 39 spjöld.

Tímabilið í fyrra
Markahæstir

  Pierre-Emerick Aubameyang, 
Arsenal – 22
 Sadio Mané, Liverpool – 22
 Mohamed Salah, Liverpool – 22
  Sergio Agüero, Manchester City 
– 21
 Jamie Vardy, Leicester City – 18

Stoðsendingar
  Eden Hazard, Chelsea – 15
 Ryan Fraser, Bournemouth – 14
  Trent Alexander-Arnold, Liver-
pool – 12
  Christian Eriksen, Tottenham 
Hotspur – 12
  Andrew Robertson, Liverpool 
– 11

Héldu oftast hreinu
 Alisson, Liverpool – 21
 Ederson, Manchester City – 20
 Kepa Arrizabalaga, Chelsea – 14
 Jordan Pickford, Everton – 14
  Hugo Lloris, Tottenham Hotspur 
– 12

Lið ársins
Markvörður: Ederson
Vörn: Trent Alexander-Arnold, 
Aymeric Laporte, Virgil van Dijk, 
Andrew Robertson
Miðja: Bernardo Silva, Fernand-
inho, Paul Pogba
Sókn: Raheem Sterling, Sergio 
Agüero, Sadio Mané

Verðlaun síðasta árs
Knattspyrnustjóri ársins:  
Pep Guardiola
Leikmaður ársins:  
 Virgil van Dijk
Mark ársins:  Andros Townsend
PFA leikmaður ársins:  
Virgil van Dijk
PFA ungi leikmaður ársins:  
Raheem Sterling
PFA besti leikmaður  
stuðningsmanna: Eden Hazard

Marktækar tölur 
fortíðarinnar

Nú í upphafi tímabils er ekki úr vegi að skoða aðeins 
tölur fortíðarinnar þar sem sést hversu ógurlegur leik-

maður Frank Lampard var í hinum bláa búningi Chelsea. 
Gareth  Barry, einkavinur Matthíasar Guðmundssonar, er 
sá leikjahæsti í sögunni og kóngurinn Alan Shearer er sá 

markahæsti. Það ógnar honum enginn.
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HÓPFERÐIR Á ENSKA
Nánari upplýsingar um ferðirnar og sala er á visitor.is

10.000 kr. afsláttur fyrir félaga í stuðningsmannaklúbbi Arsenal

29. sep.-2. okt. · Verð frá 139.900*

vs.

4.-7. okt. · Verð frá 149.900*

vs.

8.-11. nóv. · Verð frá 159.900*

vs.

25.-28. okt. · Verð frá 129.900*

vs.

10.000 kr. afsláttur fyrir félaga í stuðningsmannaklúbbi Arsenal

8.-11. nóv. · Verð frá 129.900*

vs.

25.-28. okt. · Verð frá 159.900*

vs.

13.-16. des. · Verð frá 139.900*

vs.

29. nóv.-2. des. · Verð frá 129.900*

vs.

*Innifalið: flug og farangursheimildir með Icelandair, rúta til og frá flugvelli, 4 stjörnu hótelgisting með morgunverði, miði á leikinn og íslensk fararstjórn.

Visitor ferðaskrifstofa  |  Hlíðasmára 8, 201 Kópavogur  |  Sími 578 9888 · visitor.is



Villa virkast á 
markaðnum

Í fyrsta sinn í ensku úrvals-
deildinni er búið að ákveða að 
lið í deildinni fái tíu daga hvíld 

yfir vetrartímann til að takast á við 
leikjaálagið sem fylgir liðum í efstu 
deild. Kemur það niður á fimmtu 
umferð ensku bikarkeppninnar sem 
fer fram á virkum degi og búið er að 
blása af að liðin þurfi að mætast á ný 
ef ekki tekst að útkljá leikinn í venju-
legum leiktíma.

Um árabil hafa erlendir knatt-
spyrnustjórar kallað eftir því að 
deildarkeppnin taki upp vetrarfrí 
eins og þekkist í flestum stærstu 
deildum Evrópu. Þjálfarar enska 
landsliðsins hafa yfirleitt tekið í 
sama streng í von um að minnka 
hættuna á meiðslum en rík hefð fyrir 
knattspyrnu á Englandi yfir jólaver-
tíðina hefur komið í veg fyrir það.

Tíu leikja umferð í febrúar verður 
deilt á tvær helgar sem veitir öllum 
liðunum tíu daga frí í febrúar og er 
yfirmaður enska knattspyrnusam-
bandsins, Martin Glenn, vongóður 
um að það hafi góð áhrif á enska 
landsliðið fyrir Evrópumótið næsta 
sumar. 

„Það hefur staðið til lengi að koma 
að vetrarhléi í úrvalsdeildinni og ég 
held að enska landsliðið og liðin sem 
keppa í Evrópukeppnunum í vor 
muni njóta góðs af þessu hléi.“

Vetrarhlé í fyrsta 
sinn á Englandi

Kuldalegur Jürgen Klopp í vetur.  
NORDICPHOTOS/GETTY

Í fyrsta sinn verður notast við 
myndbandsdómgæslu (e. 
video assistant referee) í 

leikjum ensku úrvalsdeildar-
innar í vetur. 

Samþykkt var á fundi síðasta 
vetur að innleiða myndbands-
dómgæslu frá og með þessu tíma-
bili og verður Andre Marriner 
fyrsti myndbandsdómarinn í 
kvöld þegar hann verður Michael 
Oliver og dómarateyminu til 

aðstoðar á Anfield á meðan á leik 
Liverpool og Norwich stendur.

Nítján mánuðir eru liðnir síðan 
myndbandsdómgæsla var í fyrsta 
sinn notuð á Englandi í bikar-
leik Brighton og Crystal Palace 
og velgengni þess leiddi til þess 
að myndbandsdómgæsla var 
notuð í f lestum deildabikar- og 
bikarleikjum á Englandi á síðasta 
tímabili. Þá var tæknin notuð í 
útsláttarkeppni Meistaradeildar 

Evrópu í vor og er komin í gagnið 
í efstu deild Þýskalands, Ítalíu, 
Frakklands og á Spáni.

Myndbandsdómgæsla reyndist 
skilja liðin Manchester City og 
Tottenham að í átta liða úrslitum 
Meistaradeildar Evrópu á síðustu 
leiktíð. Þá virtist Raheem Sterling 
hafa tryggt Manchester City 
sigurinn í uppbótartíma en mark 
hans var f lautað af vegna rang-
stöðu í aðdraganda marksins.

Myndbandsdómgæsla notuð í vetur

Allir vellir úrvalsdeildarinnar nema Old Trafford og Anfield eru með skjái 
sem munu sýna áhorfendum hvað verið er að skoða. NORDICPHOTOS/GETTY

Fáðu þér Vodafone Sjónvarp í 
næstu verslun Vodafone eða hjá 
umboðsaðilum okkar um land allt.

Þú þarft ekki að leita lengra.  
Þú getur horft á ensku úrvalsdeildina  
á Síminn Sport í Vodafone Sjónvarpi.

Enska 
úrvalsdeildin
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Nýliðar Aston Villa voru 
manna duglegastir á leik-
mannamarkaðnum á fyrsta 

ári sínu í efstu deild eftir þriggja 
ára fjarveru. Alls komu tólf leik-
menn inn um dyrnar á Villa Park 
í Birmingham og kostaði þetta 
félagið rúmlega 140 milljónir 
punda.

Dean Smith  sem tók við liði 
Villa síðasta haust tókst að koma 
liðinu upp í ensku úrvalsdeildina á 
ný í fyrstu tilraun og nýtur trausts 
stjórnar félagsins. Fékk hann 
heimild til að styrkja liðið á öllum 
vígstöðvum vallarins og keypti 
tvívegis leikmenn fyrir met fjár.

Það er hins vegar ljóst að það 
tryggir ekki árangur að eyða 
peningum. Fulham sem var nýliði 
í efstu deild í fyrra eyddi rúmlega 
hundrað milljónum punda í tólf 
leikmenn síðasta sumar og fór 
beint niður í fyrstu tilraun.


