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Messi eða Ronaldo?

MARKAKÓNGUR MEISTARADEILDARINNAR ÞRJÚ ÁR Í RÖÐ

Argentínski snillingurinn Lionel
Messi hefur verið markahæstur
í Meistaradeildinni undanfarin
þrjú ár. Hann fær væntanlega
harða samkeppni frá Cristiano
Ronaldo í vetur.
Messi hefur verið óstöðvandi með
Barcelona undanfarin ár og er að
flestra mati besti knattspyrnumaður heims um þessar mundir.
Portúgalinn Cristiano Ronaldo hjá
Real Madrid er þó ekki langt undan
og það var gaman að fylgjast með
einvígi þeirra um markakóngstitilinn á Spáni síðasta vetur.
Ronaldo sigldi fram úr undir lokin
og hafði betur með 41 mark í 34
deildarleikjum, en Messi skoraði
31 mark í 33 leikjum. Alls skoraði Ronaldo 54 mörk í 54 leikjum
í öllum keppnum en Messi skoraði
53 mörk í 55 leikjum í öllum keppnum. Raunar eru ekki allir sáttir við
talninguna og telja að Ronaldo hafi
verið gefið eitt mark sem Pepe
skoraði gegn Real Sociedad í deildinni.
Það var samt Messi sem hafði
meiri ástæðu til að fagna í vor, enda
sigraði Barcelona bæði í spænsku
deildinni og í Meistaradeildinni.

Lionel Messi hefur skorað 37 mörk í 57 leikjum með Barcelona í Meistaradeildinni á
undanförnum sjö árum. Hann er bara 24 ára og á eftir að bæta við einn fleiri mörkum.
MYNDIR NORDICPHOTOS/GETTY

Skorað fyrir fimm lið
Tveir leikmenn hafa náð þeim árangri að skora fyrir fimm mismunandi lið í Meistaradeildinni.
Þetta eru Argentínumaðurinn
Hernán Crespo og Svíinn Zlatan
Ibrahimovic, sem um tíma léku
saman hjá Internazionale á Ítalíu.
Crespo skoraði tvö mörk í níu
leikjum fyrir Parma (1997–2000),
fimm mörk í 13 leikjum fyrir Lazio
(2000–02), tíu mörk í 15 leikjum
fyrir Inter (2002-03 og 2006-07),
fjögur mörk í 15 leikjum fyrir Chelsea (2003–04 og 2005–06) og sex í
tíu leikjum fyrir AC Milan (2004–
05) Ibrahimovic skoraði sex mörk
í 19 leikjum með Ajax (2002–04),
þrjú mörk í 19 leikjum fyrir Juventus (2004–06), sex mörk í 22 leikjum

HVOR ER BETRI?
Messi er maðurinn á bak við glæsilegan árangur Barcelona á síðustu árum. Hann kom fyrst inn
í lið Börsunga í deildarleik gegn
nágrönnunum í Espanyol í október 2004, aðeins 17 ára og 114
daga gamall. Síðan þá hefur leiðin legið upp á við og hann hefur

Cristiano Ronaldo hefur skorað 29 mörk í 76 Evrópuleikjum með Sporting Lisbon,
Manchester United og Real Madrid.

Lionel Messi

Cristiano Ronaldo

Fullt nafn: Lionel Andrés Messi
Fæddur: 24. júní 1987 (24 ára)
Upphafið: Kom 11 ára til Barcelona frá
Newell’s Old Boys í Argentínu.
Ferill:
2004–2005 Barcelona B
22
6
2004–2011 Barcelona
178 121
Landsleikir: Argentína
60 17

Fullt nafn: Cristiano Ronaldo
dos Santos Aveiro
Fæddur: 5. febrúar 1985 (26 ára)
Verð: £80.000.000 frá Man. Utd.
Ferill:
2001–2003 Sporting
25
2003–2009 Man. Utd.
196
2009–2011 Real Madrid
64
Landsleikir: Portúgal
83

fimm sinnum orðið spænskur meistari og þrisvar sinnum
Evrópumeistari. Hann lék reyndar ekki með í úrslitaleiknum gegn
Arsenal árið 2006 en hlaut verðlaunapening þar sem hann lék sex
leiki í keppninni og skoraði eitt
mark. Messi skoraði síðan í báðum
úrslitaleikjunum gegn Manchester
United 2009 og 2011.
Ronaldo hefur einu sinni fagnað sigri í Meistaradeildinni en það
var með Manchester United árið
2008. Hann var síðan í liði United

sem tapaði fyrir Barcelona í úrslitum 2009 og það reyndist vera síðasti leikur hans í treyju United.
Einvígi þessara mögnuðu knattspyrnu kappa mun halda áfram
næstu árin. Þeir hófu þetta tímabil líkt og þeir luku því síðasta.
Ronaldo skoraði þrennu í fyrsta
deildarleik Real Madrid, 6-0 sigri
á Real Zaragoza. Messi svaraði
með tveimur mörkum í 5-0 sigri
Barcelona á Villarreal. Þetta er
bara byrjunin á frábæru fótboltatímabili.

MARKAKÓNGAR MEISTARADEILDARINNAR FRÁ UPPHAFI

fyrir Inter (2006-09), fjögur mörk í
10 leikjum fyrir Barcelona (2009–
10) og fjögur mörk í átta leikjum
fyrir AC Milan (2010–11).

Tímabil
1992-93
1993-94
1993-94
1994-95
1995-96
1996-07
1997-98
1998-99
1998-99
1999-00
1999-00
1999-00

Markahæstur
Romário (PSV Eindhoven)
Ronald Koeman (Barcelona)
Wynton Rufer (Werder Bremen)
George Weah (Paris Saint-Germain)
Jari Litmanen (Ajax)
Milinko Pantić (Atlético Madrid)
Alessandro Del Piero (Juventus)
Andriy Shevchenko (Dynamo Kiev)
Dwight Yorke (Manchester United)
Mário Jardel (Porto)
Rául González (Real Madrid)
Rivaldo (Barcelona)

Mörk
7
8
8
7
9
5
10
8
8
10
10
10

Tímabil
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11

Markahæstur
Rául González (Real Madrid)
Ruud van Nistelrooy (Man. Utd)
Ruud van Nistelrooy (Man. Utd)
Fernando Morientes (Monaco)
Ruud van Nistelrooy (Man. Utd)
Andriy Shevchenko (AC Milan)
Kaká (AC Milan)
Cristiano Ronaldo (Man. Utd)
Lionel Messi (Barcelona)
Lionel Messi Barcelona)
Lionel Messi Barcelona)

STÖÐ 2 SPORT SÝNIR ALLA HELSTU LEIKINA FRÁ MEISTARADEILD EVRÓPU OG EVRÓPUDEILDINNI Í VETUR Í BEINNI ÚTSENDINGU

Besta knattspyrnukeppni í heimi
Sterkasta deild í heimi, Meistaradeild Evrópu, hefst á ný í dag
með frábærum leikjum og fram
undan er skemmtilegur fótboltavetur.
Stöð 2 Sport mun sem fyrr sýna
a.m.k. sex leiki frá hverri umferð,
þrjá á þriðjudögum og þrjá á miðvikudögum. Evrópudeildin tekur
síðan við á fimmtudögum en þar
eru nokkrir íslenskir leikmenn í
eldlínunni með félögum sínum.
Það eru því fjölmörg ómissandi
fótboltakvöld fram undan fyrir
fótboltaaðdáendur.
Í sumar framlengdi 365 miðlar
samstarf við K nattspyrnusamband Evrópu um útsendingar

3
84
69
29

frá Meistaradeild Evrópu og Evrópudeildinni til ársins 2015.
Ari Edwald, forstjóri 365 miðla,
segir að Meistaradeild Evrópu
sé flottasta sjónvarpsefni sem
völ er á. „Alex Ferguson, stjóri
Manchester United, sagði eitt
sinn að Meistaradeildin væri betri
keppni en HM í fótbolta og það er
hægt að taka undir það. Í Meistaradeildinni eru bestu leikmennirnir,
bestu liðin, bestu þjálfararnir og
besti fótboltinn. Vinsældir hennar hafa farið vaxandi með hverju
árinu og leikmenn og þjálfarar
telja þátttöku í Meistaradeildinni
til mestu afreka sem hægt er að
áorka í knattspyrnu,” segir Ari.

Íslendingar hafa átt fimm fulltrúa í Meistaradeildinni frá því
hún var sett á laggirnar árið 1992
og sá sjötti bætist við í ár þegar
Kolbeinn Sigþórsson mætir til
leiks með hollenska stórliðinu
Ajax. Leikjum liðsins verða gerð
góð skil í vetur. „Það verður spennandi að fylgjast með Kolbeini og
Ajax í vetur og sjá hann spreyta
sig gegn þeim bestu í heimi,“ segir
Ari og bætir við að Evrópudeildin
sé ekki síður spennandi með öllum
Íslendingunum sem þar leika.
Stöð 2 Sport mun sýna beint frá
öllum helstu leikjunum í deildanna
tveggja og þætti með ítarlegri umfjöllun um hverja leikviku.

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000
Ritstjórn: Sævar Hreiðarsson, saevar@365.is

Mörk
7
10
12
9
8
9
10
8
9
8
12
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Götze verður

MARIO GÖTZE
Borussia Dortmund

STÓRSTJARNA
Það þekkja allir Messi,
Rooney, Ronaldo og Torres.
En hvaða leikmenn eiga
eftir að koma mest á óvart
í Meistaradeildinni í vetur?
Arnar Björnsson, einn
reyndasti íþróttafréttamaður
landsins, bendir á 11 leikmenn
sem áhorfendur ættu að taka
vel eftir í vetur.
„Það eru margir leikmenn sem
gætu sett skemmtilegan svip
á keppnina og skotið sér upp á
stjörnuhimininn í vetur,“ segir
Arnar.
Þjóðverjinn Mario Götze var
lykilmaður í sigri Borussia Dortmund í þýsku Bundesligunni síðastliðinn vetur. „Grunnurinn er til
staðar og hann er ótrúlega góður
miðað við aldur og getur orðið ein
af stórstjörnunum í boltanum.“
Eden Hazard, kantmaður Lille,
spilaði einnig stórt hlutverk þegar
lið hans tryggði sér óvæntan sigur
í frönsku deildinni. „Hazard var
einn heitasti leikmaðurinn á markaðinum í sumar og það er spurning hvað hann verður lengi hjá
Lille. Annar leikmaður sem áhorfendur ættu að gefa gaum er Daninn Christian Eriksen. Það verður
gaman að sjá hann með Kolbeini
Sigþórssyni. Tveir frábærir leikmenn sem hafa alla burði til að ná
enn lengra.“

Einn leikmaður sem hefur
komið Arnari á óvart í vetur
er Phil Jones, varnarmaður
Manchester United. „Það er ljóst
að Ferguson hefur veðjað á réttan
leikmann og hann hefur staðið sig
betur en ég reiknaði með. Smellpassar í United-liðið.“
„Juan Mata lærði fræðin hjá
Real Madrid og gæti orðið einn af
lykilmönnum Chelsea í vetur og
Kóreumaðurinn Park Chu-Young
gæti spilað stórt hlutverk hjá
Arsenal. Ég sá hann spila nokkra
leiki með Mónakó og hann kemur
með nýja vídd inn í enska boltann.“
Einn áhugaverðasti markvörðurinn í Meistaradeildinni er
Manuel Neuer hjá Bayern. „Það
verður forvitnilegt að sjá hvort
forráðamenn Manchester United
eigi eftir að naga sig í handarbökin
fyrir að hafa ekki keypt Neuer í
sumar.“
„Giuseppe Rossi hjá Villarreal
hefur ótrúlegt markanef og verður gaman að fylgjast með honum
kljást við stóra og sterka varnarmenn í Meistaradeildinni. Fábio
Coentrão er fjölhæfur leikmaður
og gæti gert gæfumuninn fyrir
Real Madrid. Hann var að mínu
mati besti maður Portúgala hér á
Laugardalsvelli gegn Íslendingum.
Marek Hamšík er stórskemmtilegur sóknarmaður hjá Napoli og
João Moutinho hjá Porto er alvörumiðjumaður og gæti orðið stórt
númer í Evrópuboltanum.“

EDEN HAZARD

CHRISTIAN ERIKSEN

Fæddur: 3. júní 1992 (19 ára)
Staða á velli: Sóknartengiliður
Næsta stórstjarna Þýskalands og efstur
á óskalista Manchester United. Hefur
þegar stimplað sig inn í þýska
landsliðið.

JUAN MATA

MAREK HAMŠÍK

MANUEL NEUER

Lille

Ajax

Chelsea

Napoli

Bayern Munchen

Fæddur: 7. janúar 1991 (20 ára)
Staða á velli: Kantmaður
Eldfljótur og leikinn Belgi sem Arsenal
reyndi að kaupa í sumar og Liverpool
freistaði þess að fá forkaupsrétt á.

Fæddur: 14. febrúar 1992 (19 ára)
Staða á velli: Sóknartengiliður
Efnilegasti Dani sem komið hefur fram
í síðan Michael Laudrup sló í gegn.
Yngsti leikmaðurinn á HM 2010.

Fæddur: 28. apríl 1988 (23 ára)
Staða á velli: Kantmaður/framherji
Uppalinn hjá Real Madrid, sló í gegn
hjá Valencia og seldur til Chelsea fyrir
23,5 milljónir punda.

Fæddur: 27. júlí 1987 (24 ára)
Staða á velli: Sóknartengiliður
Besti leikmaður Slóvakíu frá upphafi.
Kom til Brescia aðeins 17 ára og seldur
til Napoli fyrir 5,5 milljónir evra 2007.

Fæddur: 27. mars 1986 (25 ára)
Staða á velli: Markvörður
Var frábær milli stanganna hjá Schalke
og Bayern borgaði 18 milljónir evra
fyrir hann í sumar.

GIUSEPPE ROSSI

PHIL JONES

PARK CHUYOUNG

JOÃO MOUTINHO

FÁBIO COENTRÃO

Villarreal

Manchester United

Real Madrid

Arsenal

Porto

Fæddur: 1. febrúar 1987 (24 ára)
Staða á velli: Framherji
Fæddur í New Jersey í Bandaríkjunum,
lék í unglingaliðum Man. Utd og er
orðinn lykilmaður í ítalska landsliðinu.

Fæddur: 21. febrúar 1992 (19 ára)
Staða á velli: Miðvörður
Hefur leikið frábærlega með United í
upphafi tímabilsins. Þykir líklegur sem
framtíðarfyrirliði enska landsliðsins.

Fæddur: 11. mars 1988 (23 ára)
Staða á velli: Vinstri bakvörður
Portúgalskur landsliðsmaður sem Real
Madrid borgaði 30 milljónir evra fyrir í
sumar. Getur einnig leikið á kantinum.

Fæddur: 10. júlí 1985 (26 ára)
Staða á velli: Framherji
Fyrirliði landsliðs Suður-Kóreu. Kom frá
Mónakó, þar sem hann skoraði 25
mörk í 91 deildarleik á þremur árum.

Fæddur: 8. september 1986 (24 ára)
Staða á velli: Miðjumaður
Leikstjórnandi Porto sem sigraði í
Evrópudeildinni og ofarlega á
óskalista stærstu liða Evrópu.
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Vil sýna öllum að
hér á ég heima
Kolbeinn Sigþórsson verður sjötti Íslendingurinn sem spilar í Meistaradeild Evrópu
þegar lið hans, Ajax, hefur leik í keppninni gegn Lyon á heimavelli á morgun.

Kolbeinn Sigþórsson
Fæddur: 14. mars 1990 (21 árs)
Verð: 4,5 milljónir evra.
Ferill:
2006–2007 HK
5
2010–2011 AZ Alkmaar
32
2011Ajax
5
Landsleikir: Ísland
8

1
15
4
4

hjá félaginu. Báðir hófu ferilinn
hjá Ajax og voru þar að auki lykilmenn með hollenska landsliðinu á
tíunda áratugnum.

„Það er kominn smá fiðringur í
mann enda er búið að tala mikið
um þetta hér úti,“ segir Kolbeinn,
en Ajax er nú í riðli með spænska
stórliðinu Real Madrid annað árið
í röð. Ajax komst reyndar ekki
áfram í fyrra því liðið endaði í
þriðja sæti riðilsins, einu stigi á
eftir öðru stórveldi, AC Milan frá
Ítalíu. Þá var Kolbeinn ekki kominn til Ajax en félagið keypti hann
nú í sumar frá öðru hollensku liði,
AZ Alkmaar, fyrir 4,5 milljónir
evra.
Miklar vonir eru því bundnar við Kolbein, sem fékk treyju
númer níu, en margar stórstjörnur hafa áður klæðst þeirri
treyju í gegnum tíðina. Ein þeirra
er Dennis Bergkamp, sem nú er
aðstoðarþjálfari Franks de Boer

ERFIÐUR EN SKEMMTILEGUR RIÐILL
Auk Real Madrid eru franska
liðið Lyon og Dinamo Zagreb
frá Króatíu með Ajax í D-riðli
Meistaradeildarinnar. Ef úrslitin
verða eftir bókinni má gera ráð
fyrir því að Ajax og Lyon berjist
um að fylgja Real í sextán liða
úrslitin. Ekki má þó afskrifa
Króatana, sérstaklega þegar þeir
spila á sínum heimavelli.
„Þetta er erfiður riðill en það
er engu að síður skemmtilegt að
fá að mæta þessum stórliðum. Við
eigum séns á að komast áfram og
lítum á Lyon sem okkar helsta

MARCO VAN BASTEN

DENNIS BERGKAMP

keppinaut,“ segir Kolbeinn. „Þeir
frönsku hafa ekki verið upp á sitt
besta að undanförnu og virðast
ekki vera jafn sterkir og þeir voru
fyrir nokkrum árum.“
Fyrsti leikur Ajax í riðlinum
verður einmitt gegn Lyon á heimavelli. Kolbeinn segir að sá leikur
sé afar mikilvægur.
„Við þurfum að byrja vel í
keppninni. Góð úrslit í þessum
leik gefa okkur byr undir báða
vængi fyrir næstu leiki. Real er
auðvitað með frábært lið og er líklegast til að vinna riðilinn en við
erum líka með gott lið og ætlum
okkur að komast áfram.“
VERÐUM KANNSKI BESTU VINIR
Hinn 27. september rennur síðan
upp stór stund hjá íslenskum

knattspyrnuáhugamönnum þegar
Kolbeinn og félagar leika gegn
Real Madrid á Santiago Bernabéu.
Kolbeinn segist vissulega vera
spenntur fyrir þeirri tilhugsun að
spila þar en veltir þó ekki vöngum
yfir því öllum stundum.
„Það kemur kannski að því
þegar nær dregur,“ segir hann
í léttum tón. „En ég veit að það
verður gaman að fara á þennan
sögufræga völl og mæta mörgum
af bestu fótboltamönnum heims,
þá sérstaklega Cristiano Ronaldo.
Við eigum nú leik gegn Portúgölum með íslenska landsliðinu
í næsta mánuði og vonandi fær
maður að mæta honum þrisvar
á skömmum tíma. Við verðum
kannski orðnir bestu vinir eftir
það,“ segir hann og hlær.

DRAUMUR AÐ RÆTAST
Kolbeinn segir þátttöku Ajax í
Meistaradeildinni hafa haft mikið
að segja um þá ákvörðun að ganga
til liðs við félagið í sumar. „Það
heillaði að spila í henni en mestu
máli skiptir að mér er ætlað stórt
hlutverk hjá liðinu. Það kom í
ljóst strax í fyrsta leik að ég á að
vera aðalframherji liðsins enda
er númerið sem ég fékk ekkert
lítið. Ég held því að ég hefði ekki
getað tekið betra skref á ferlinum
en að koma til Ajax.“ Kolbeinn er
ekki nema 21 árs gamall en segir
nú gamlan draum vera að rætast.
„Þegar ég var yngri dreymdi mig
um að spila í Meistaradeildinni. Nú
er næst á dagskrá að sýna öllum að
ég get staðið mig í þessari keppni.“

PATRICK KLUIVERT

ZLATAN IBRAHIMOVIC

LUIS SUÁREZ

eirikur@frettabladid.is

Ajax (1982-1987)

Ajax (1986-1993)

Ajax (1994-1997)

Ajax (2001-2004)

Ajax (2007-2011)

Fullt nafn: Marcel van Basten
Fæddur: 31. október 1964
Titlar með Ajax: Evrópumeistari
bikarhafa 1986–87, hollenskur meistari
1981–82, 1982–83, 1984–85 og
bikarmeistari 1982–83, 1985–86,
1986–87.
Ferill:
1982–1987 Ajax
133 128
1987–1995 AC Milan
147 90
Landsleikir: Holland
58 24

Fullt nafn: Dennis Nicolaas Bergkamp
Fæddur: 10. maí 1969
Viðurkenningar með Ajax:
Markahæstur í Hollandi 1991, 1992 og
1993. Valinn leikmaður ársins 1991 og
1992.
Ferill:
1986–1993 Ajax
185 103
1993–1995 Inter
52 11
1995–2006 Arsenal
316 87
Landsleikir: Holland
79 37

Fullt nafn: Patrick Stephan Kluivert
Fæddur: 1. júlí 1976
Ferill:
1994–1997 Ajax
70 39
1997–1998 AC Milan
27
6
1998–2004 Barcelona
182 90
2004–2005 Newcastle
25
6
2005–2006 Valencia
10
1
2006–2007 PSV Eindhoven 16
3
2007–2008 Lille
13
4
Landsleikir: Holland
79 40

Fullt nafn: Zlatan Ibrahimović
Fæddur: 3. október 1981
Ferill:
1999–2001 Malmö FF
40
2001–2004 Ajax
74
2004–2006 Juventus
69
2006–2009 Inter
88
2009–2011 Barcelona
29
2010–
AC Milan
28
Landsleikir: Svíþjóð
67

Fullt nafn: Luis Alberto Suárez Díaz
Fæddur: 24. janúar 1987
Viðurkenningar með Ajax:
Markahæstur og leikmaður ársins í
Hollandi 2009-10.
Ferill:
2005–2006 Nacional
27 10
2006–2007 Groningen
29 10
2007–2011 Ajax
110 81
2011–
Liverpool
16
6
Landsleikir: Úrúgvæ
49 21

16
35
23
57
16
14
28
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EYJÓLFUR SVERRISSON, ÞJÁLFARI UNDIR 21 ÁRS LANDSLIÐS ÍSLANDS, LÉK 8 LEIKI Í MEISTARADEILDINNI MEÐ HERTHA BERLIN

Kolbeinn minnir mann
á Marco van Basten
Eyjólfur Sverrisson er sannfærður
um að Kolbeinn Sigþórsson geti
staðið sig í Meistaradeildinni.
Sjálfur lék Eyjólfur átta leiki í
þessari sterkustu deild í heimi.
Eyjólfur var atvinnumaður í
þrettán ár og varð bæði þýskur og
tyrkneskur meistari. Hann er með
reyndustu leikmönnum Íslands
á erlendri grund og veit vel hvað
þarf til þess að ná langt í boltanum.
„Kolbeinn getur farið alla leið,“
segir Eyjólfur og sparar honum
ekki hólið. „Hann er mjög sérstakur leikmaður. Býr yfir mikilli
tæknilegri getu og er með ofboðslega flottar hreyfingar. Það er helst
að þær minni mann á Marco van
Basten eins og hann var í gamla
daga. Þeir hjá Ajax hafa greinilega
séð eitthvað í honum sem minnti þá
á þessar gömlu hetjur.“ Eyjólfur
segir að Kolbeinn fái varla stærra
og betra svið en Meistaradeildina.
„Sérstaklega ef liðin þeirra komast áfram í sextán liða úrslitin –
það er draumur allra knattspyrnumanna.“

OF MARGIR ÚTLENDINGAR
Eyjólfur varð þýskur meistari með
Stuttgart vorið 1992 og hefði líklega orðið fyrsti Íslendingurinn til
að komast alla leið í riðlakeppni
Meistaradeildarinnar ef mistök
hefðu ekki átt sér stað í leik gegn
Leeds United í 1. umferð undankeppni Meistaradeildarinnar um
haustið. Þá mátti aðeins hafa þrjá
útlendinga í hverju liði en Stuttgart
skipti óvart fjórða útlendingnum inn
á og leikurinn var dæmdur tapaður.
Eyjólfur var lánaður frá Stuttgart til Besiktas í Tyrklandi veturinn 1994-95 og varð tyrkneskur
meistari með liðinu, sem þar með
vann sér keppnisrétt í Meistaradeildinni. Eyjólfur hafði hins vegar
ekki áhuga á því að leika áfram í
Tyrklandi og sumarið 1995 seldi
Stuttgart hann til Hertha Berlin,
sem þá lék í næstefstu deild þýska
boltans. Tveimur árum síðar var
liðið komið upp í efstu deild og Eyjólfur átti stóran þátt í því að liðið
náði sínum besta árangri, þriðja sæti
í Bundesligunni veturinn 1998-99.

Eyjólfur Sverrisson
Fullt nafn: Eyjólfur Gjafar Sverrisson
Fæddur: 3. ágúst 1968
Starf: Þjálfari U21 árs landsliðs Íslands
Ferill sem leikmaður:
1984–1989 Tindastóll
81 66
1990–1994 Stuttgart
108 21
1994–1995 Besiktas
33
9
1995–2003 Hertha Berlin 193 13
Landsleikir: Ísland
66 10

LÉK GEGN AC MILAN OG BARCELONA
Eyjólfur lék loks með Hertha
Berlin í Meistaradeildinni veturinn 1999 til 2000. Þar lék hann
átta leiki en Hertha var í riðli
með Chelsea, Galatasaray og AC
Milan. Liðið endaði í öðru sæti
riðils ins á eftir Chelsea en á
þessum árum tók við önnur riðlakeppni með sextán liðum. Þar
var Hertha í riðli með Barcelona,
Porto og Sparta Prag en komst
ekki áfram.

Eyjólfur Sverrisson í leik með Hertha Berlin. Hann lék með liðinu í átta ár og hjálpaði
því að komast upp í efstu deild í Þýskalandi og alla leið í Meistaradeildina.

ÁRNI GAUTUR ARASON SPILAÐI 21 LEIK Í MARKI ROSENBORG Í MEISTARADEILD EVRÓPU Á ÁRUNUM 19892002

● HINIR FIMM FRÆKNU
Þeir fimm íslensku leikmenn sem
leikið hafa í Meistaradeildinni
eru:
● Eiður Smári Guðjohnsen, 45
leikir og 7 mörk með Chelsea
og Barcelona 2003-2009.
● Árni Gautur Arason, 21 leikur
með Rosenborg 1998-2002
● Eyjólfur Sverrisson, 8 leikir
með Hertha Berlin 1999-2000.
● Sölvi Geir Ottesen, 3 leikir með
FC København 2010-2011.
● Helgi Sigurðsson,
1 leikur með
Panathinaikos
2000-2001.

Fyrstur Íslendinga í
Meistaradeildinni
Skagamaðurinn Árni Gautur
Arason var fyrstur Íslendinga
til að leika í Meistaradeildinni
þegar hann stóð á milli
stanganna hjá Rosenborg
í leik gegn Galatasaray í
október 1998.
Árni hafði verið varamarkvörður
Rosenborg í rúmt ár og aðeins
spilað tvo deildarleiki þegar
hann var óvænt kallaður inn í
byrjunarliðið fyrir leikinn gegn
Galatasaray. Hann stóð sig vel í
leiknum og Rosenborg sigraði 3-0.

Hann lék einnig í síðari leiknum
gegn Galatasaray en sá leikur
tapaðist með sömu markatölu.
Eftir það fékk hann ekki tækifæri fyrr en gegn Dynamo Kiev
í febrúar 2000.
Árni náði að festa sig í sessi
sem aðalmarkvörður liðsins og
lék alls 21 leik í Meistaradeildinni.
Meðal mótherja í þessum leikjum
voru stórliðin Real Madrid,
Bayern München, Juventus,
Inter, Ajax, Porto og Lyon. Árni
Gautur yfirgaf Rosenborg undir
lok árs 2003 og gekk til liðs við
Manchester City.

Leikir í undankeppni Meistaradeildarinnar eru
ekki taldir með í
þessari tölfræði.

Árni Gautur Arason lék með Rosenborg í sjö ár og var lengst af aðalmarkvörður
liðsins. Rosenborg varð norskur meistari öll árin sem Árni lék með liðinu.

MIKEL ARTETA LÆKKAÐI Í LAUNUM TIL AÐ SPILA MEÐ ARSENAL Í MEISTARADEILDINNI

Byrjaði hjá Barcelona

Wayne Rooney fagnar hér öðru marki sínu gegn tyrkneska liðinu Fenerbahce í
Meistaradeildinni, 28. september 2004.
MYNDIR NORDICPHOTOS/GETTY

Þrenna í fyrsta leiknum
Wayne Rooney hefur skorað 25
mörk í 64 leikjum með Manchester
United í Meistaradeildinni. Hann
byrjaði með stæl þegar hann skoraði þrennu í fyrsta Meistaradeildarleik sínum, þegar United sigraði Fenerbahce frá Tyrklandi 6-2,
skömmu eftir að United keypti
hann frá Everton haustið 2004.
Þetta var jafnframt fyrsti leikur Rooney fyrir United. Hann var

aðeins 18 ára og 335 daga gamall og
er yngsti leikmaðurinn sem skorað
hefur þrennu í Meistaradeildinni.
Fimm aðrir leikmenn hafa
skorað þrennu í sínum fyrsta
Meistaradeildarleik: Marco van
Basten (AC Milan), Faustino
Asprilla (Newcastle United), Yakubu (Maccabi Haifa), Vincenzo Iaquinta (Udinese) og Grafite (Wolfsburg).

Arsenal keypti Mikel Arteta frá
Everton örfáum mínútum áður en
félagsskiptaglugganum var lokað á
Englandi. Hann segist hafa tekið á
sig launalækkun til þess að fá tækifæri til að spila í Meistaradeildinni
með Arsenal.
Arteta er fæddur í San Sebastián
í Baskahéröðum Spánar. Besti vinur
hans í æsku var Xabi Alonso, sem
nú leikur með Real Madrid. Þá
dreymdi um að leika saman með
heimaliðinu, Real Sociedad, en leiðir
skildu þegar þeir voru fimmtán ára
og Barcelona bauð Arteta samning
en Alonso fékk tækifæri með Sociedad. Arteta komst þó aldrei í aðallið
félagsins en lék með B-liði Barcelona á sama tíma og Pepe Reina, núverandi markvörður Liverpool.
Það var góður skóli og Arteta
er alinn upp við sama leikkerfi og
allar helstu stjörnur Barcelona

Mikel Arteta
Fullt nafn: Mikel Arteta Amatriain
i
Fæddur: 26. mars 1982 (29 ára)
Verð: £10.000.000 frá Everton
Ferill:
1999–2002 Barcelona B
42
2000–2002 PSG (láni)
31
2002–2004 Rangers
50
2004–2005 Real Sociedad 15
2005–2011 Everton
173
2011–
Arsenal
1
Landsleikir: Spánn U21
12

3
8
12
1
28
0
2

undanfarin ár. Hann var lánaður til
PSG í Frakklandi árið 2000. Þaðan
lá leiðin til Rangers, síðan heim til
Sociedad í skamman tíma og loks
til Everton. Núna er honum ætlað
að stýra leik Arsenal á miðjunni og
taka við hlutverki Cesc Fabregas,
sem var seldur til Barcelona.
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JÓHANN BERG GUÐMUNDSSON OG RÚRIK GÍSLASON, KANTMENN ÍSLENSKA LANDSLIÐSINS, VERÐA Í ELDLÍNUNNI Í EVRÓPUDEILDINNI Í VETUR

Framtíðarstjörnur
Tveir af efnilegustu knattspyrnumönnum Íslands fá
tækifæri til að láta að sér
kveða í Evrópudeildinni í vetur. Jóhann
Berg Guðmundsson leikur með
hollenska liðinu
A Z A lk maa r
og Rúrik Gíslason leikur með
danska lið inu Odense
Boldklub.
Báðir
hófu þeir
fótboltaferilinn í Kópavogi, Jóhann Berg með Breiðabliki en
Rúrik með HK. Jóhann flutti
fimmtán ára til Englands með foreldrum sínum og æfði um skamma
hríð með unglingaliði Chelsea og

JÓHANN BERG
GUÐMUNDSSON
Fæddur: 27. október 1990 (20 ára)
Staða á velli: Vinstri kantmaður
Ferill:
2008
Breiðablik
22
2010-2011 AZ Alkmaar
25
Landsleikir: Ísland
13

6
2
0

síðar komst hann að hjá Fulham. Meiðsli
settu strik í reikninginn og hann sneri
heim til Íslands í desember 2007 og gekk
á ný til liðs við Breiðablik. Hann kom
sem stormsveipur inn í íslenska boltann vorið 2008 og var einn besti leikmaður Íslandsmótsins það ár. Jóhann
gerði fimm ára samning við AZ Alkmaar í janúar 2009 og eftir eitt ár í varaliðinu stimplaði hann sig inn síðastliðinn
vetur. Hann lék 23 deildarleiki og skoraði eitt mark, auk þess sem hann skoraði
eitt mark í hollensku bikarkeppninni og
tvö mörk í níu leikjum í Evrópudeildinni.
Jóhann hefur haldið uppteknum hætti
það sem af er þessu tímabili og búinn að
skora bæði í hollensku deildinni og í undankeppni Evrópudeildarinnar.
Rúrik vakti ungur athygli með HK og
hann gerði samning við belgíska stórliðið Anderlecht í febrúar 2004. Honum
líkaði ekki dvölin í Belgíu og rifti samningnum síðar sama ár. Sumarið 2005 lék
hann með meistaraflokki HK í næstefstu
deild og stóð sig mjög vel. Þaðan lá leiðin
til Charlton Athletic, þar sem hann gerði
þriggja ára samning en náði aldrei að
komast í aðalliðið. Rúrik náði loks að láta
ljós sitt skína eftir að hann gekk til liðs
við danska liðið Viborg árið 2007. Hann
vakti mikla athygli fyrir frammistöðu
sína og eitt af sterkustu liðum Dana,

OB, lagði allt í sölurnar til að fá hann til
sín tveimur árum
seinna. Hjá OB
hefur Rúrik
ver ið
ein
aðalstjarna
liðsins.

RÚRIK GÍSLASON
Fæddur: 23. febrúar 1988 (23 ára)
Staða á velli: Hægri kantmaður
Ferill:
2004
Anderlecht
0
0
2005
HK
12
1
2005–2007 Charlton
0
0
2007–2009 Viborg
47
17
2009-2011 Odense
50
8
Landsleikir: Ísland
12
1

SÖLVI GEIR OTTESEN OG RAGNAR SIGURÐSSON LEIKA Í VÖRNINNI HJÁ FC KØBENHAVN

Riðlarnir í
Besta varnarlína í Danmörku
Evrópudeildinni
Í Evrópudeildinni eru 48 lið sem skipt er í tólf riðla. Stærstu nöfnin í ár
eru Tottenham, Paris Saint-Germain, PSV Eindhoven, Lazio, Schalke
og Atlético Madrid en auk þess verður spennandi að fylgjast með
Íslendingaliðunum, FC København, Odense Boldklub, AZ Alkmaar
og AEK Aþenu. Alls komast 32 lið áfram úr riðlakeppninni og sjálfur
úrslitaleikurinn fer fram í Búkarest miðvikudaginn 9. maí 2012.
A-riðill
Tottenham (England)
Rubin Kazan (Rússland)
PAOK (Grikkland)
Shamrock Rovers (Írland)

G-riðill
AZ Alkmaar (Holland)
Metalist Kharkiv (Úkraína)
Austria Vín (Austurríki)
Malmö FF (Svíþjóð)

B-riðill
FC København (Danmörk)
Standard Liège (Belgía)
Hannover 96 (Þýskaland)
Vorskla Poltava (Úkraína)

H-riðill
Braga (Portúgal)
Club Brugge (Belgía)
Birmingham (England)
Maribor (Slóvenía)

C-riðill
PSV Eindhoven (Holland)
Hapoel Tel Aviv (Ísreal)
Rapid Búkarest (Rúmenía)
Legia Varsjá (Pólland)

I-riðill
Atlético Madrid (Spánn)
Udinese (Ítalía)
Rennes (Frakkland)
Celtic (Skotland)

D-riðill
Sporting Lissabon (Portúgal)
Lazio (Ítalía)
Zürich (Sviss)
Vaslui (Rúmenía)

J-riðill
Schalke 04 (Þýskaland)
Steaua Búkarest (Rúmenía)
Maccabi Haifa (Ísrael)
AEK Larnaca (Kýpur)

E-riðill
Dynamo Kiev (Úkraína)
Besiktas (Tyrkland)
Stoke (England)
Maccabi Tel Aviv (Ísrael)

K-riðill
Twente (Holland)
Fulham (England)
Odense (Danmörk)
Wisla Kraków (Pólland)

F-riðill
Paris Saint-Germain (Frakkland)
Athletic Bilbao (Spánn)
Red Bull Salzburg (Austurríki)
Slovan Bratislava (Slóvakía)

L-riðill
Anderlecht (Belgía)
AEK Aþena (Grikkland)
Lokomotiv Moskva (Rússland)
Sturm Graz (Austurríki)

Það verður gaman að fylgjast með
danska liðinu FC København í Evrópudeildinni í vetur. Með liðinu
leika Íslendingarnir Sölvi Geir Ottesen og Ragnar Sigurðsson.
Sölvi og Ragnar eru báðir miðverðir og það mun mæða mikið á
þeim í leikjum liðsins sem er í sterkum riðli með Standard Liège frá
Belgíu, Hannover 96 frá Þýskalandi
og Vorskla Poltava frá Úkraínu.
Sölvi hefur verið í miklum metum
hjá aðdáendum FCK síðan hann
kom til liðsins sumarið 2010. Hann
skoraði mikilvægasta mark í sögu
félagsins þegar hann tryggði liðinu
1-0 sigur á Rosenborg í undankeppni
Meistaradeildarinnar í fyrra og þar
með sæti í riðlakeppninni.
Ragnar var keyptur frá sænska
liðinu IFK Gautaborg í sumar og á
fyrir höndum harða baráttu um sæti
í liðinu. FCK er með sterkustu vörn
danska boltans og hefur fengið á sig
fæst mörk allra liða í dönsku deildinni undanfarin þrjú ár. Þessi sterki
varnarleikur hefur tryggt liðinu titilinn öll þrjú árin.
Nýr þjálfari FCK er Svíinn Roland Nilsson, fyrrverandi bak-

Sölvi Geir Ottesen hefur
verið lykilmaður í vörn
dönsku meistaranna
FC København frá því
hann kom til liðsins frá
SönderjyskE í júní 2010.

RAGNAR SIGURÐSSON

SÖLVI GEIR OTTESEN

Fæddur: 19. júní 1986 (25 ára)
Kaupverð: 118 milljónir króna
Ferill:
2004-2006 Fylkir
38 2
2006-2011 IFK Gautaborg 122 11
2011FC København
4 0
Landsleikir: Ísland
16 0

Fæddur: 18. febrúar 1984 (27 ára)
Kaupverð: 150 milljónir króna
Ferill:
2001-2004 Víkingur
36
2004-2008 Djurgården
35
2008–2010 SönderjyskE
54
2010FC København 19
Landsleikir: Ísland
15

vörður IFK Gautaborg, Sheffield
Wednesday og Coventry. Hann tók
við af Norðmanninum Ståle Solbakken sem var ráðinn til Köln í
sumar. Nilsson leiddi Malmö FF til

0
2
6
4
0

sigurs í sænsku deildinni í fyrra og
fyrsta verk hans eftir að hann tók
við FCK var að kaupa Ragnar, sem
hann þekkti vel úr sænska boltanum.

Elfar bíður færis
Miðvörðurinn efnilegi Elfar Freyr Helgason gekk til liðs við
AEK í Aþenu í júlí eftir að hafa verið einn besti miðvörður Pepsideildarinnar með Breiðabliki undanfarin tvö ár.
Elfar er snöggur og sterkur í loftinu og hann á framtíðina
fyrir sér. Hann gerði þriggja ára samning við AEK en hann var
til reynslu hjá félaginu síðastliðið haust þar sem þjálfari liðsins,
Spánverjinn Manolo Jimenez, hreifst af honum.
Samkeppni um stöður í miðri vörn AEK er mikil en þó gæti
Elfar átt möguleika á að vinna sér sæti í liðinu. Miðvörðurinn
Traianos Dellas, sem var einn besti maður Grikkja er þeir urðu
Evrópumeistarar 2004, er orðinn 35 ára og á ekki mikið eftir í
boltanum.

ELFAR FREYR HELGASON
Fæddur: 27. júlí 1989 (22 ára)
Staða á velli: Miðvörður
Kaupverð: 21 milljón króna
Ferill:
2009-2011 Breiðablik
2011AEK Aþena
Landsleikir: Ísland

44
0
1

1
0
0
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EIÐUR SMÁRI GUÐJOHNSEN OG FÉLAGAR HANS Í AEK FRÁ AÞENU MÆTA ANDERLECHT Í EVRÓPUDEILDINNI Á FIMMTUDAG Í BEINNI Á STÖÐ 2 SPORT

Mætir Anderlecht
á afmælisdaginn
Eiður Smári Guðjohnsen gekk
til liðs við gríska félagið AEK
í Aþenu í sumar og það mun
væntanlega mæða mikið
á honum í Evrópudeildinni
í vetur. Fyrsti leikur liðsins
í riðlakeppninni, gegn
Anderlecht, verður sýndur í
beinni útsendingu á Stöð 2
Sport á fimmtudag.
Íslendingar hafa aldrei áður sýnt
grískum fótbolta eins mikinn
áhuga og nú. Arnar Grétarsson
var óvænt ráðinn yfirmaður knattspyrnumála AEK í mars 2010. en
hann lék með liðinu á árunum
1997 til 2000. Í sumar fékk Arnar
bæði Eið Smára og varnarmanninn Elfar Frey Helgason til liðs
við AEK og þar á bæ eru bundnar miklar vonir við Íslendingana.
HEIMSÆKIR ÆSKUSLÓÐIR
Fyrsti leikur AEK í Evrópudeildinni er gegn Anderlecht í Belgíu
á fimmtudag. Sama dag fagnar
Eiður Smári 33 ára afmæli sínu,
en hann er fæddur 15. september
1978.
Eiður Smári ætti að þekkja vel
til á þessum velli því þar gerði
Arnór faðir hans garðinn frægan
með Anderlecht á árunum 19831990. Arnór náði hátindi ferilsins
með Anderlecht veturinn 19861987 þegar hann varð belgískur
meistari með liðinu, markahæsti
leikmaður deildarinnar og valinn
besti leikmaðurinn í Belgíu.
Á þessum árum steig Eiður Smári
sín fyrstu skref í fótboltanum. Á
meðan Arnór lék með Anderlecht
spilaði Eiður Smári með drengjaliði í bænum Brussegem þar sem
fjölskyldan bjó skammt fyrir utan

Eiður Smári Guðjohnsen
Fæddur: 15. september 1978 (32 ára)
Ferill:
1994
Valur
17 7
1994-1998 PSV Eindhoven 13 3
1998
KR
6 0
1998-2000 Bolton
55 18
2000-2006 Chelsea
185 54
2006-2009 Barcelona
72 10
2009-2010 Mónakó
9 0
2009-2010 Tottenham
11 1
2010-2011 Stoke
4 0
2010-2011 Fulham
10 0
Landsleikir: Ísland
67 24
Brussel. Hann var aðalmarkaskorari liðsins og sýndi strax
mikla knattspyrnuhæfileika. Á
sumrin lék hann síðan með ÍR á
Íslandi.
LEIKJAHÆSTUR ÍSLENDINGA
Þetta er ekki í fyrsta sinn sem
Eiður Smári mætir Anderlecht í
Evrópukeppni því hann var í liði
Chelsea sem lék gegn Anderlecht
í Meistaradeildinni í nóvember
2005. Chelsea sigraði 2-0.
Eiður Smári er langleikjahæstur íslenskra leikmanna í
Meistaradeildinni, en hann lék
45 leiki og skoraði sjö mörk fyrir
Chelsea og Barcelona á árunum
2003-2009. Þá eru ekki meðtaldir
þrír leikir og eitt mark í undankeppni Meistara deildarinnar.
Hann lék einnig sjö leiki og skoraði þrjú mörk í UEFA-keppninni
með Chelsea á árunum 2000-2002.
Eiður Smári er einnig eini Íslendingurinn sem hefur verið í
sigurliði í Evrópukeppni en hann
sat reyndar á bekknum allan tímann í úrslitaleik Barcelona og
Manchester United árið 2009.

Eiður Smári Guðjohnsen verður 33 ára á fimmtudag þegar hann leikur með AEK gegn Anderlecht. Þessi lið mættust einnig í
Evrópudeildinni í fyrra og þá hafði Anderlecht betur, 3-0 í Belgíu og liðin gerðu síðan 1-1 jafntefli í Aþenu.
MYND AEK

Arnór lék tvisvar til úrslita
og Ásgeir einu sinni
Enginn Íslendingur hefur verið
í sigurliði í UEFA-bikarnum eða
Evrópukeppni bikarhafa. Þær
keppnir voru sameinaðar árið
1999 undir nafni UEFA-bikarsins,
sem breyttist síðan í Evrópudeildina (UEFA Europa League) árið
2009.
A rnór Guðjoh nsen komst
tvisvar í úrslitaleik með Anderlecht, einu sinni í UEFA-bikarnum
og einu sinni í Evrópukeppni
bikarhafa, en tapaði í bæði
skiptin.
Arnór var á sínu fyrsta tímabili
með Anderlecht, 1983-84, þegar
liðið komst í úrslitaleik UEFAbikarins og mætti þar Tottenham.
Arnór hafði glímt við meiðsli
allan veturinn og lék ekki fyrri
leikinn sem fram fór í Belgíu og
endaði 1-1. Hann kom inná sem
varamaður í leik liðanna á White
Hart Lane en leikur inn endaði
einnig með jafntefli og eftir framlengingu var gripið til vítaspyrnukeppni. Staðan var 4-3 fyrir

● ÍSLENDINGARNIR Í GRÍSKA BOLTANUM
Eiður Smári Guðjohnsen og Elfar Freyr Helgason leika
með AEK frá Aþenu í Evrópudeildinni og Arnar Grétarsson er einn af æðstu stjórnendum liðsins.
●

●

●

Arnór Guðjohnsen (neðri röð, lengst til hægri) með leikmönnum Anderlecht fyrir
úrslitaleikinn gegn Sampdoria í Evrópukeppni bikarhafa 1990. MYNDIR NORDICPHOTOS/GETTY

Tottenham þegar komið var að
Arnóri að taka fimmtu vítaspyrnu
liðsins en Tony Parks varði spyrnuna og Tottenham fangaði sigri.
Anderlecht komst í úrslit í Evrópukeppni bikarhafa vorið 1990
og mætti þar Sampdoria. Leikurinn endaði með markalausu jafntefli en Gianluca Vialli tryggði

Sampdoria titilinn með tveimur
mörkum í framlengingu.
Ásgeir Sigurvinsson lék til úrslita í UEFA-bikarnum með Stuttgart árið 1989 en tapaði fyrir Diego
Maradona og félögum hans í Napoli. Fyrri leikurinn endaði með
2-1 sigri Napoli á Ítalíu og sá seinni,
sem fram fór í Stuttgart, endaði 3-3.

●

●

Sigurður Grétarsson, bróðir Arnars, varð fyrstur Íslendinga til þess að leika í gríska boltanum þegar hann gekk
til liðs við Iraklis sumarið 1984. Liðið lék í efstu deild
og Sigurður skoraði nokkur mörk og vakti athygli fyrir
frammistöðu sína. Eftir eitt ár í Grikklandi var hann
seldur til Luzern í Sviss.
Ríkharður Daðason var lánaður frá KR til Kalamata
í grísku 1. deildinni snemma árs 1997 og lék með
liðinu frá febrúar til aprílloka. Hann spilaði tíu leiki
og skoraði eitt mark í efstu deild áður en hann
fór aftur til KR.
Arnar Grétarsson gekk til liðs við AEK
frá Leiftri sumarið 1997. Á fyrsta tímabili hans í Grikklandi varð liðið í 3. sæti
og komst í 8-liða úrslit í Evrópukeppni
bikarhafa. Tímabilið 1998-99 lenti liðið í 2. sæti og spilaði
í UEFA-bikarnum og á þriðja og síðasta árinu varð liðið
bikarmeistari en hafnaði í 3. sæti deildarinnar. Alls lék
hann 67 deildarleiki og skoraði eitt mark. Hann hélt síðan
til Lokeren í Belgíu sumarið 2000.
Kristófer Sigurgeirsson fór frá Fram til Aris í október 1998 og lék þar út
tímabilið, alls 15 deildarleiki.
Helgi Sigurðsson lék í tvö ár með Panathinaikos. Hann
kom til liðsins frá Stabæk í Noregi fyrir 127 milljónir
króna í ágúst 1999 en átti erfitt með að festa sig í sessi
hjá félaginu og á tveimur árum spilaði hann aðeins 29
deildarleiki og skoraði tíu mörk. Hann var seldur til Lyn í
Noregi fyrir 30 milljónir króna sumarið 2001.
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Flott umgjörð um frábæra keppni
Meistaradeild Evrópu er flottasta íþróttaefni sem völ
er á og umgjörðin um keppnina á Stöð 2 Sport verður
glæsileg í vetur.
Upphitun hefst hálftíma fyrir leik þar sem spáð er
í spilin fyrir kvöldið. Sýndir verða þrír leikir samtímis á Stöð 2 Sport og hliðarrásum og íþróttafréttamenn Stöðvar 2 munu lýsa leikjunum eins og þeim
einum er lagið.
Strax að leikjunum loknum taka Meistaramörkin
við þar sem farið er yfir alla leikina, mörkin skoðuð og öll umdeildu atvikin krufin til mergjar. „Við
ætlum að halda áfram á svipaðri braut og undanfarin ár auk þess sem það verða alltaf einhverjar

BAKHJARLAR
STÖÐ 2 SPORT
Iceland Express og Vífilfell eru
bakhjarlar Stöðvar 2 Sports
og stuðla að því að allt besta
íþróttaefni í heimi stendur íslenskum íþróttaáhugamönnum
til boða. Forsvarsmenn fyrirtækjanna ætla að fylgjast vel með
Meistaradeildinni í vetur og
hafa sínar skoðanir á því hvaða
lið á eftir að hampa bikarnum
næsta vor.

MATTHÍAS IMSLAND
Iceland Express
Matthías Imsland, forstjóri Iceland Express, hefur fylgst með
fótbolta frá því
hann var gutti
og segist ætla
að fylgjast með
Meistaradeildinni af miklum
áhuga í vetur
þrátt fyrir að hans uppáhaldslið,
Liverpool, sé ekki með í keppninni að þessu sinni. „Ég sakna að
sjálfsögðu minna manna úr þessari keppni en treysti á að þar á
bæ sé verið að byggja upp lið
sem getur gert flotta hluti innan
þriggja ára,“ segir Matthías.
Matthías telur að Barcelona
sé sigurstranglegasta liðið í
keppninni í ár og segist halda
með liðinu í keppninni. „Það er
unun að sjá þá spila. Þeir þekkja
hvern annan vel og spila hraðan
sóknarbolta sem er gríðarlega
gaman að horfa á.“

GUÐJÓN GUÐMUNDSSON
Vífilfell
Guðjón Guðmundsson, framkvæmdastjóri markaðs- og sölusviðs Vífilfells,
er mikill áhugamaður um
knattspyrnu.
„Ég hef fylgst
með Meistaradeildinni frá
upphafi hennar og mun svo sannarlega gera
það áfram. Mitt lið er Manchester United og ég hef haldið með
þeim síðan þeir komu hingað
til lands og spiluðu við Val árið
1982.”
Guðjón hefur farið á 5 leiki í
Meistaradeildinni, þar af 4 úrslitaleiki. Hann vonast til að sjá sína
menn í úrslitum næsta vor.
„Barcelona og Real Madrid verða
einnig með í baráttunni, líklega
ásamt háværu nágrönnunum í
City.”

nýungar,“ segir Hörður Magnússon sem mun stýra
Meistaramörkunum ásamt Arnari Björnssyni í vetur.
„Við fáum til okkar menn sem hafa mikla þekkingu og innsýn í liðin og leikkerfin sem þau spila. Við
verðum með viðtöl við stjóranna fyrir og eftir leiki
þannig að knattspyrnuáhugamaðurinn fær stemninguna beint í æð. Það er dagskrá frá því vel fyrir
leik og langt fram á kvöld. Þetta er flottasti, besti
og skemmtilegasti fótbolti sem völ er á og við munum
kappkosta við að gera umgjörðina í kringum leikina
sem glæsilegasta.”
Allir leikirnir sem sýndir eru á aðalrásinni, Stöð 2
Sport, verða einnig sendir út í háskerpu.

Leikirnir í Meistaradeildinni
A-riðill

B-riðill

C-riðill

D-riðill

Bayern München (Þýskaland)
Villareal (Spánn)
Manchester City (England)
Napoli (Ítalía)

Internazionale (Ítalía)
CSKA Moskva (Rússland)
Lille (Frakkland)
Trabzonspor (Tyrkland)

Manchester United (England)
Benfica (Portúgal)
Basel (Sviss)
Otelul Galati (Rúmenía)

Real Madrid (Spánn)
Lyon (Frakkland)
Ajax (Holland)
Dinamo Zagreb (Króatía)

14. sept.
14. sept.
27. sept.
27. sept.
18. okt.
18. okt.
2. nóv.
2. nóv.
22. nóv.
22. nóv.
7. des.
7. des.

14. sept.
14. sept.
27. sept.
27. sept.
18. okt.
18. okt.
2. nóv.
2. nóv.
22. nóv.
22. nóv.
7. des.
7. des.

14. sept.
14. sept.
27. sept.
27. sept.
18. okt.
18. okt.
2. nóv.
2. nóv.
22. nóv.
22. nóv.
7. des.
7. des.

14. sept.
14. sept.
27. sept.
27. sept.
18. okt.
18. okt.
2. nóv.
2. nóv.
22. nóv.
22. nóv.
7. des.
7. des.

Man. City - Napoli
Villarreal - Bayern
Bayern - Man. City
Napoli - Villarreal
Napoli - Bayern
Man. City - Villarreal
Bayern - Napoli
Villarreal - Man. City
Napoli - Man. City
Bayern - Villarreal
Man. City - Bayern
Villarreal - Napoli

E-riðill
Chelsea (England)
Valencia (Spánn)
Bayer Leverkusen (Þýskaland)
Genk (Belgía)
13. sept.
13. sept.
28. sept.
28. sept.
19. okt.
19. okt.
1. nóv.
1. nóv.
23. nóv.
23. nóv.
6. des.
6. des.

Chelsea - Leverkusen
Genk - Valencia
Valencia - Chelsea
Leverkusen - Genk
Leverkusen - Valencia
Chelsea - Genk
Valencia - Leverkusen
Genk - Chelsea
Leverkusen - Chelsea
Valencia - Genk
Chelsea - Valencia
Genk - Leverkusen

Lille - CSKA
Inter - Trabzonspor
CSKA - Inter
Trabzonspor - Lille
CSKA - Trabzonspor
Lille - Inter
Trabzonspor - CSKA
Inter - Lille
CSKA - Lille
Trabzonspor - Inter
Lille - Trabzonspor
Inter - CSKA

G-riðill

H-riðill

Arsenal (England)
Marseille (Frakkland)
Borussia Dortmund (Þýskaland)
Olympiacos (Grikkland)

Porto (Portúgal)
Shakhtar Donetsk (Úkraína)
Zenit St. Petersburg (Rússland)
APOEL (Kýpur)

Barcelona (Spánn)
AC Milan (Ítalía)
BATE Borisov (Hvíta-Rússland)
Viktoria Plzen (Tékkland)

13. sept.
13. sept.
28. sept.
28. sept.
19. okt.
19. okt.
1. nóv.
1. nóv.
23. nóv.
23. nóv.
6. des.
6. des.

13. sept.
13. sept.
28. sept.
28. sept.
19. okt.
19. okt.
1. nóv.
1. nóv.
23. nóv.
23. nóv.
6. des.
6. des.

13. sept.
13. sept.
28. sept.
28. sept.
19. okt.
19. okt.
1. nóv.
1. nóv.
23. nóv.
23. nóv.
6. des.
6. des.

Olympiacos - Marseille
Dortmund - Arsenal
Arsenal - Olympiacos
Marseille - Dortmund
Marseille - Arsenal
Olympiacos - Dortmund
Arsenal - Marseille
Dortmund - Olympiacos
Marseille - Olympiacos
Arsenal - Dortmund
Olympiacos - Arsenal
Dortmund - Marseille

Undanúrslit

14. og 15. febrúar 2012 - fyrri leikir
21. og 22. febrúar 2012 - fyrri leikir
6. og 7. mars 2012 - seinni leikir
13. og 14. mars 2012 seinni leikir

17. og 18. apríl 2012 - fyrri leikir
24. og 25. apríl 2012 - seinni leikir

27. og 28. mars 2012 - fyrri leikir
3. og 4. apríl 2012 - seinni leikir

Zagreb - Real Madrid
Ajax - Lyon
Real Madrid - Ajax
Lyon - Zagreb
Zagreb - Ajax
Real Madrid - Lyon
Ajax - Zagreb
Lyon - Real Madrid
Real Madrid - Zagreb
Lyon - Ajax
Ajax - Real Madrid
Zagreb - Lyon

F-riðill

16 liða úrslit

8 liða úrslit

Benfica - Man. Utd
Basel - Otelul
Man. Utd - Basel
Otelul - Benfica
Otelul - Man. Utd
Basel - Benfica
Man. Utd - Otelul
Benfica - Basel
Man. Utd - Benfica
Otelul - Basel
Basel - Man. Utd
Benfica - Otelul

Úrslitaleikur
19. maí 2012 - Allianz Arena
í München

Porto - Shakhtar
APOEL - Zenit
Zenit - Porto
Shakhtar - APOEL
Shakhtar - Zenit
Porto - APOEL
Zenit - Shakhtar
APOEL - Porto
Zenit - APOEL
Shakhtar - Porto
Porto - Zenit
APOEL - Shakhtar

Barcelona - AC Milan
Plzen - BATE
BATE - Barcelona
AC Milan - Plzen
AC Milan - BATE
Barcelona - Plzen
BATE - AC Milan
Plzen - Barcelona
AC Milan - Barcelona
BATE - Plzen
Barcelona - BATE
Plzen - AC Milan

