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» GUÐJÓN ÞÓRÐARSON, þjálfari Skagamanna, 
er eini Íslendingurinn sem hefur þjálfað í ensku knatt-
spyrnunni. Guðjón stýrði Stoke, Barnsley og Notts County 
með hléum frá árinu 
1999 til 2005. Hann kom 
Stoke upp í 1. deild árið 
2001 og vann neðri-
deildarbikarinn árið 
2000. Sport fékk Guðjón 
til að velja draumalið sitt 
í ensku úrvalsdeildinni. 
Í liði Guðjóns eru sex 
leikmenn frá Chelsea, 
fjórir frá meisturum 
Manchester United og einn frá Liverpool. Sex Englending-
ar eru í liðinu, einn Tékki, einn Serbi, einn Hollendingur, 
einn Portúgali og einn frá Fílabeinsströndinni.

„Þetta er feikiöflugt lið sem ég myndi treysta til að vinna 
sjálfa fernuna, deildina, meistaradeildina, bikarinn og 
deildarbikarinn. Svo einfalt er það,” segir Guðjón.

Í var Ingimarsson er kominn í hóp 
örfárra íslenskra íþróttamanna sem 
þéna yfir 200 milljónir á ári fyrir 
atvinnu sína. Hann skrifaði undir 

nýjna þriggja ára samning við 
Reading fyrir skömmu og færir 

sá samningur honum rúmlega 
200 milljónir í árslaun. Ekki er 

nema ár síðan Ívar fram-
lengdi samning sinn við 
félagið síðast en hann fær 
nú ríflega launahækkun. 
Það eru aðeins Eiður Smári 
Guðjohnsen hjá Barcelona 

og Hermann Hreiðars-
son hjá Portsmouth sem 
þéna meira en Ívar en 
heimildir Sports herma 
að hvorugur þeirra fái 
undir 400 milljónum í 
árslaun.

Ívar er í miklum 
metum hjá forráða-

mönnum Reading enda 
hefur hann verið einn af 

lykilmönnum liðsins í ævin-
týralegum uppgangi þess á 
undanförnum árum. Hann lék 

lykilhlutverk þegar Reading 
fór upp í ensku úrvalsdeild-
ina tímabilið 2005 til 2006 og 
var síðan máttarstólpi í lið-
inu sem hafnaði öllum að 
óvörum í áttunda sæti 
úrvalsdeildarinnar á fyrsta 
tímabili félagsins í deild-
inni frá upphafi. Ívar lék 

hvern einasta leik með lið-
inu síðasta vetur og var 

kjörinn leikmaður ársins af 
stuðningsmönnum þess.

Ívar vildi ekki tjá sig um launamál sín 
þegar Sport ræddi við hann en Ólafur Garð-
arsson, umboðsmaður hans, sagði í samtali við 
Sport að samningurinn væri afar góður og 
fæli í sér töluverða hækkun frá samningnum í 
fyrra.

» Arnar Gunnlaugsson 
Arnar spilaði með 
Leicester í ensku úrvals-
deildinni í þrjú og hálft 
keppnistímabil á árunum 

1999 til 2002. Arnar, sem kostaði tvær 
milljónir punda frá Bolton, spilaði 30 
leiki fyrir Leicester og skoraði þrjú mörk.

» Eiður Smári Guðjohnsen
Eiður Smári spilaði 
með Chelsea í sjö 
tímabil á árunum 
2000 til 2006 og varð 
tvívegis enskur meist-
ari með liðinu. Hann 
kostaði fimm milljónir punda frá Bolt-
on og skoraði 54 mörk í 186 leikjum 
fyrir Chelsea í ensku úrvalsdeildinni.

» Guðni 
Bergsson  
Guðni er langleikja-
hæsti Íslendingur-
inn í ensku úrvals-
deildinni. Hann 

lék alls 342 leiki fyrir Tottenham
og Bolton á ferli sem náði frá árinu 
1988 til 2003. Hann skoraði 24 mörk í 
þessum leikjum.

» Jóhannes Karl 
Guðjónsson Jóhann-
es Karl lék tvö tímabil í 
ensku úrvalsdeildinni, 
fyrst 2002-2003 með 
Aston Villa og síðan árið eftir með 
Wolves. Hann lék 11 leiki fyrir Aston Villa 
og skoraði tvö mörk og 11 leiki fyrir Wol-
ves. Hann var í láni frá spænska liðinu 
Real Betis í báðum tilvikum.

» Jóhann B. 
Guðmundsson
Jóhann B. lék með 
Watford í ensku úrvals-
deildinni veturinn 1999 
til 2000. Hann spilaði níu 
leiki með liðinu.

» Lárus Orri 
Sigurðsson
Lárus Orri lék 29 leiki 
með West Brom í 
ensku úrvalsdeildinni 
tímabilið 2002 til 2003 
sem var eina leiktíðin á ellefu ára ferli 
hans í Englandi í úrvalsdeildinni.

» Þórður Guðjónsson
Þórður lék með Derby
í ensku úrvalsdeildinni 
tímabilið 2000 til 2001 
þegar hann var lánaður 
frá Las Palmas. Hann 
lék tíu leiki með liðinu 
og skoraði eitt mark.

ÞEIR HAFA LÍKA SPILAÐ 
Í ÚRVALSDEILDINNI YFIR 200 MILLJÓNIR      

       Í ÁRSLAUN
Varnarmaðurinn sterki ÍVAR INGIMARSSON gerir það gott með 
Reading í ensku úrvalsdeildinni. Hann var verðlaunaður í sumar 
með nýjum þriggja ára samningi sem færir honum rúmlega 200 
milljónir í árslaun. EFTIR ÓSKAR HRAFN ÞORVALDSSON

Nafn: Ívar Ingimarsson

Aldur: 29 ára

Hæð: 183 cm

Þyngd: 80 kg

Félög í Englandi: Torqu-
ay, Brentford, Wolves, 
Brighton og Reading

Leikir/mörk í úrvals-
deild: 38/2

Landsleikir: 25

LAUNAHÆSTU LEIKMENN 
ÚRVALSDEILDARINNAR

John Terry, Chelsea 829,6
Michael Ballack, Chelsea 767,5
Anryi Shevchenko, Chelsea 767,5
Steven Gerrard, Liverpool 760,9
Cristiano Ronaldo, Man. Utd 754,4
Michael Owen, Newcastle 697
Fernando Torres, Liverpool 565,8
Didier Drogba, Chelsea 565,8

*tölur eru í milljónum króna.

16
MILLJÓNIR er upphæðin sem John Terry, fyrirliði 
Chelsea og enska landsliðsins, fær í vikulaun frá 
Chelsea eftir að hann skrifaði undir nýjan fjögurra ára 
samning við ensku bikarmeistarana fyrir skömmu.
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STEFNAN SETT Á UEFA-SÆTI

Það er engan bilbug að finna á 
Eggerti þrátt fyrir að tímabilið í 
fyrra hafi verið erfitt fyrir West 
Ham og að liðið hafi bjargað 
sér frá falli í síðustu umfer-
ðinni. Hann stefnir ótrauður að 
háleitum markmiðum og segir 
við Sport að markið sé sett á 
UEFA-sæti á komandi tímabili. 
„Ef við náum þeim leikman-
nahópi sem við vonumst eftir 
þá vil ég stefna á UEFA-sæti. 
Við ætlum okkur í það minnsta 
að vera í efri hluta deildarin-
nar,“ segir Eggert.
Koma Freddie Ljungberg frá 
Arsenal hefur haft mikil og 
góð áhrif á leikmenn West 
Ham að sögn Eggerts. „Það 
tók talsverðan tíma að klára 
það að fá Ljungberg hingað en 
það er sterkt fyrir félagið að fá 
mann sem hefur unnið næstum 
allt Hann veit út á hvað þetta 
gengur og mun færa okkur 
framar.“

Já, það er gaman að 
heyra þetta,“ segir 
Eggert Magnússon, 
stjórnarformaður
West Ham, þegar 
Sport færir honum 

þær fréttir að hann sé nánast í 
guðatölu hjá stuðningsmönnum 
West Ham. Í samtölum við stuðn-
ingsmennina fyrir leik Leyton Ori-
ent og West Ham kom fram að þeir 
eru afar ánægðir með íslenska 
stjórnarformanninn sinn.

„Hr. Magnússon er frábær. Nýir 
eigendur virðast ætla að setja mik-
inn pening inn í félagið. Hann virk-
ar sem afskaplega viðkunnanlegur 
og eðlilegur náungi. Hann hefur 
gert mikið fyrir félagið, fengið góða 
leikmenn og ég vona að við upp-
skerum eftir því,“ sagði Andrew 

King sem haldið hefur með West 
Ham í góð fjörutíu ár. Sama hljóðið 
er alls staðar. Eggert er vinsæll af 
því að hann gefur sér tíma fyrir 
fólkið, mætir á alla leiki og síðast en 
ekki síst virðast nýir eigendur ætla 
að setja mikla peninga inn í félagið 
sem nýtist til að fá góða leikmenn 
og borga þeim góð laun.

„Ég hef frá byrjun gefið mér 
tíma til að sinna stuðningsmönn-
unum enda eru þeir lífæð félags-
ins. Án þeirra væri félagið ekki 
neitt. Það verður að sýna þeim 
kurteisi og virðingu og það er 
kannski eitthvað sem leikmenn 
mættu gera meira af,“ segir Egg-
ert. Á umræddum leik gaf Eggert 
sér tíma til að gefa eiginhandarár-
itanir til ungra aðdáenda og stillti 
sér upp í hverja myndatökuna á 

fætur annarri með bros á vör.
„Ég hef fundið fyrir miklum 

stuðningi frá því að ég kom hingað 
og ekki síður Björgólfur. Stuðn-
ingsmennirnir okkar er frábærir 
og við látum þá finna fyrir því að 
þeir eru hluti af félaginu. Það er 
afskaplega mikilvægt,“ segir Egg-
ert sem hefur ekki misst úr nema 
einn leik síðan hann tók við stjórn-
artaumunum í West Ham.

„Ég missti af leiknum gegn 
Watford í febrúar þegar ég var að 
hætta sem formaður KSÍ. Annars 
hef ég alltaf mætt á leiki enda er 
ég fyrst og fremst bara fótbolta-
kall. Ég lifi og hrærist í þessu og 
sýni tilfinningar. Á leikjum er ég 
bara stuðningsmaður West Ham 
eins og allir hinir og upplifi bæði 
sorgina og gleðina,“ segir Eggert.

Það fer ekki á milli mála að Eggert Magnússon,
stjórnarformaður West Ham, er vinsæll meðal 
stuðningsmanna liðsins. Sport fór á leik Leyton 
Orient og West Ham fyrir rúmum tveimur vikum 
og komst að því að Eggert Magnússon er eins og 
kvikmyndastjarna í augum stuðningsmannanna. 
EFTIR ÓSKAR HRAFN ÞORVALDSSON

SUE „Hr. Magnússon er frábær. 
Hann hefur keypt inn góða 
leikmenn og sýnt að hann hefur 
mikinn metnað til að ná góðum 
árangri. Hann er mjög áhugasamur 
og hefur slegið í gegn hjá mér.”

MR. ATKINSSON „Hr. Magn-
ússon er frábær stjórnandi og mjög 
góður stjórnarformaður. Hann hefur 
keypt mjög góða leikmenn eins og 
Ljungberg og fleiri. Hann er stjórn-
arformaður sem menn ættu að vara 
sig á því hann getur farið langt með 
West Ham.”

TOM „Fyrsta tímabilið hjá honum 
var afar erfitt en mé fannst hann 
komast vel frá því. Hann er gífur-
lega áhugasamur, mætir á alla leiki 
og það verður gaman að fylgjast 
með honum þegar hann fær heilt 
tímabil án vandræða fyrri stjórnar.”

PHIL „Hann er góður stjórnar-
formaður sem hefur fært félaginu 
mikið. Hann hefur augljóslega 
komið með mikla peninga inn í 
félagið og ég er afskaplega ánægð-
ur með hann.”
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Arnór Guðjohnsen
Anderson, Manchester United

„Hann er ungur og efnilegur og 
það er því hægt að vinna með 
honum í mörg ár. Ég sá hann á 
spólu þegar hann var sextán ára 
með brasilíska landsliðinu og það 
fór ekki á milli þá að þessi strákur 
ætti eftir að ná langt,” segir Arnór 
Guðjohnsen, sem er meðal annars 
umboðsmaður sonar síns, Eiðs 
Smára Guðjohnsen hjá Barcelona.

Ólafur Garðarsson
Hermann Hreiðarsson, Port-
smouth, Brynjar Björn Gunn-
arsson og Ívar Ingimarsson, 
Reading

„Ég er með þrjá frábæra drengi 
sem spila allir í ensku úrvalsdeild-
inni og ég gæti ekki hugsað mér 
neina aðra leikmenn sem ég vildi 
frekar hafa í ensku úrvalsdeildinni. 
Þetta eru frábærir fótboltamenn 
og ekki síðri einstaklingar,” segir 
Ólafur Garðarsson.

Guðlaugur Tómasson
Cristiano Ronaldo, Manchester 
United

„Ég myndi segja að hann væri 
mest spennandi leikmaðurinn. 
Hann er á rétta aldrinum og á 
sín bestu ár eftir. Hann hefur 
allt með sér, bæði hæfileika og 
ímynd sem eru mikils virði í dag,” 
segir Guðlaugur Tómasson, sem 
er meðal annars umboðsmaður 
Gunnars Heiðars Þorvaldssonar hjá 
Hannover í Þýskalandi.
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„STUÐNINGSMENNIRNIR
ERU LÍFÆÐ FÉLAGSINS”

Eggert Magnússon 
er eins og kvik-
myndastjarna í 

augum stuðnings-
manna West Ham.
SPORTMYND/ADAM SCOTT

Allir stuðningsmenn Manchester United 

eiga að vera með í stuðningsmannaklúbbi 

MUFC á Íslandi.

Ársgjaldið er einungis kr. 2.500 fyrir allt 
tímabilið og í vetur fá félagar sent glæsilegt 

skírteini, medalíu, seðlaveski með merki 

Man Utd, borðdagatal fyrir árið 2008, 

sérmerkt endurskinsmerki, 2 - 3 glæsileg 

24 síðna fréttabréf og gefum heppnum 

greiðandi félögum nýju ManUtd treyjuna.

Í ár á stuðningsmannaklúbburinn 52
ársmiða á Old Trafford sem seldir verða í 

samstarfi við Úrval Útsýn.

Greiðið í netbanka inn á:
0111-26-115666
kt. 471294-2339

HVAÐSEGJA
STUÐNINGSMENNIRNIR?
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LIONEL MESSI Þessum 19 ára gamla 
Argentínumanni hefur verið líkt við sjálfan 
Maradona og ekki að ósekju. Hann er fljótur, 
með afbrigðum flinkur með boltann og skorar 
fullt af mörkum. 
Þrátt fyrir að vera 
lítill og léttur er 
hann harður af sér 
og það er fátt sem 
stoppar hann í því 
að verða einn af 
bestu knattspyrnu-
mönnum heims.
Hann varð í níunda 
sæti í nýlegu kjöri 
breska blaðsins The 
Times á 50 bestu 
knattspyrnumönn-
um í heimi.

SAMUEL ETO’O Þessi kamerúnski 
framherji er einhver almesti markaskorari í 
boltanum í dag. Hann hefur yfir að ráða ótrú-
legum hraða og styrk. Hann er kjaftfor og með 
sjálfstraustið í lagi. Eto’o hefur þrívegis verið 
valinn knattspyrnumaður ársins í Afríku.
Hann varð í fjórða sæti í nýlegu kjöri breska 
blaðsins The Times á 50 bestu knattspyrnu-
mönnum í heimi.

RONALDINHO Þessi brasilíski snillingur er 
besti fótboltamaður heims þegar hann er í sínu 
besta formi. Styrkur hans, tækni og yfirsýn á 
varla sinn líka. Hann hefur tvívegis verið valinn 
besti leikmaður heims af alþjóða knattspyrnu-
sambandinu og hlýtur að koma tvíefldur til 
leiks á komandi tímabili eftir að hafa valdið 
vonbrigðum í fyrra.
Hann varð í öðru sæti í nýlegu kjöri breska 
blaðsins The Times á 50 bestu knattspyrnu-
mönnum í heimi.

THIERRY HENRY Franski framherjinn 
hefur ekki spilað frá því í mars en flestir vita 
að hann er besti framherji heims þegar hann 
er heill. Hann er ótrúlega fljótur og sterkur, 
mjög góður skotmaður og með frábæran 
skilning. Líkt og Messi 
og Ronaldinho er hann 
leikmaður sem getur 
unnið leiki upp á sitt 
einsdæmi. Hann varð 
markakóngur ensku 
úrvalsdeildarinnar fjór-
um sinnum Hann varð 
í tólfta sæti í nýlegu 
kjöri breska blaðsins 
The Times á 50 bestu 
knattspyrnumönnum í 
heimi. Það er þó tekið 
fram að hann hefði 
verið ofar ef hann væri 
ekki búinn að vera 
meiddur frá því í mars.

E iður Smári Guðjohnsen er með 
fleiri hundruð milljónir á ári 
fyrir að spila fótbolta, deilir 

búningsklefa með mörgum af bestu 
knattspyrnumönnum heims og lifir 
oft á tíðum óraunverulegu lífi. Fyrir-
fram hefði mátt búast við því að hann 
undirbyggi sig fyrir komandi tímabil 
í flottasta líkamsræktarsal landsins 
en svo er aldeilis ekki raunin. Eiður 
Smári hefur æft undir leiðsögn frjáls-
íþróttaþjálfarans Þráins Hafsteins-
sonar á kastsvæðinu í Laugardal þar 
sem lítið er um flottheit en þeim mun 
meira um svita. Sennilega ólíkt því 
sem stórstjörnurnar og liðsfélagar 
Eiðs Smára Ronaldinho, Samuel Eto’o 
og Thierry Henry láta bjóða sér.

Það voru andstæður sem mættust 
í Laugardalnum. Innan um ryðgaða 
lyftingastöng, bláan medisinbolta og 
hrörlegar grindur mátti sjá Eið 
Smára, sólbrúnan og flottan með 
demtanslokkinn í eyranu. Það var 
hins vegar lítill glamúr þegar æfing-
in hófst. Keyrslan var mikil og Þrá-
inn þjálfari gaf stórstjörnunni engin 
grið.

„Ég verð að taka svona á þessu 
annars tútna ég allur út,“ segir Eiður 
Smári þegar hann loks fær tækifæri 

til að hvílast og hlær. Og hann tekur 
á. Hopp yfir grindur, ólympískar lyft-
ingar, sprettir, armbeygjur og hlaup 
á dýnu í einn og hálfan klukkutíma 
undir heraga Þráins. Allt þetta klárar 
hann með sæmd, svita og metnaði og 
það fer lítið fyrir stjörnustælum hjá 
okkar manni að sögn Þráins.

„Það er mjög þægilegt að vinna 
með honum. Hann er sannur atvinnu-
maður og mætir á æfingarnar til að 
ná árangri. Það eru engir stjörn-
ustælar í honum,“ segir Þráinn sem 
þjálfaði Eið Smára í þrjár vikur og 
fannst hann koma sér skemmtilega á 
óvart.

„Hann var og er í mjög góðu formi 
líkamlega. Það býr í honum mikill 
kraftur og snerpa og mitt hlutverk 
var að laða það fram. Hann tók mikl-
um framförum á meðan æfingunum 
stóð og fékk síðan út með sér æfinga-
pakka sem hann getur nýtt,“ segir 
Þráinn sem þjálfar að öllu jöfnu besta 
tugþrautarfólk landsins.

Hopp, lyftingar, armbeygjur, 
hlaup á dýnu og köst með medisin-
bolta eiga vonandi eftir að skila Eiði 
Smára fyrr í toppform þegar hann 
fær sig góðan af hnémeiðslunum sem 
eru að plaga hann þessa dagana. 

Það þarf að hafa fyrir því að vera 
atvinnumaður í fótbolta. Krafan er 
að leikmenn séu í toppformi allt 
árið um kring. Sport fylgdist með
Eiði Smára Guðjohnsen,
besta knattspyrnumanni 
þjóðarinnar, undirbúa sig undir 
komandi leiktíð með Barcelona. 
EFTIR ÓSKAR HRAFN ÞORVALDSSON

Eiður Smári Guðjohnsen tók vel á því undir styrkri stjórn Þráins Hafsteinssonar á púlæfingu sem Sport fylgdist með honum 
á fyrr í sumar. SPORTMYNDIR/PJETUR

VIÐ HVERJA ER EIÐUR AÐ BERJAST?
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THOMSON 42LB330B5
42” LCD BREI‹TJALDSJÓNVARP með 1920x1080 punkta upplausn, 
Hi-Pix2 myndtækni, Progressive Scan, HD Ready, 800:1 skerpu, 
2x40w Nicam stereó hljó›kerfi me› SRS TruSurround XT, 3 Scart 
(me› RGB), HDMI, Component, CVBS og heyrnartólstengi, kortalesara 
og USB tengi, VGA tengi, textavarpi og fjarst‡ringu.

THOMSON 32LB320B5
32” LCD BREI‹TJALDSJÓNVARP með 1366x768 punkta upplausn, 
Hi-Pix2 myndtækni, Progressive Scan, HD Ready, 1000:1 skerpu, 
2x20w Nicam stereó hljó›kerfi me› SRS TruSurround XT, 3 
Scart (me› RGB), HDMI, Component, CVBS og heyrnartólstengi,
kortalesara og USB tengi, VGA tengi, textavarpi og fjarst‡ringu.

JVC LT42A80ZU
32" LCD BREIÐTJALDSSJÓNVARP með 1366x768 punkta upplausn, 
DynaPix HD D.I.S.T., HD Ready 1000:1 skerpu, fullkomnum 
litstýringum, 20w RMS, BBE Nicam, stereó hljóðkerfi, 2 Scart 
(með RGB), HDMI, Component, SVHS, CVBS og heyrnartólstengi,
textavarpi og fjarstýringu.

JVC LT37R71BU
37" LCD BREIÐTJALDSSJÓNVARP með 1366x768 punkta 
upplausn, DynaPix HD D.I.S.T., HD Ready 1.200:1 skerpu, 
Super DigiPure og Digital Comb Filter, fullkomnum litstýringum, 
20w RMS, BBE Nicam stereó hljóðkerfi, 2 Scart (með RGB), 
HDMI, Component, SVHS, CVBS og heyrnartólstengi, VGA 
tengi (styður VGA og XGA), textavarpi og fjarstýringu.

TT

TILBO‹     139.990
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VER‹      79.990VER‹      69.990 VER‹      99.990

VER‹      99.990

NÍUTÍUÞÚSUND
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UNITED  LTV27W63
27" LCD BREI‹TJALDSSJÓNVARP me› 1280x720 punkta 
upplausn, Progressive Scan, HD Ready, 900:1 skerpu, 2x6w 
Nicam stereo hljó›kerfi, 2 Scart, HDMI, Component, CVBS, 
heyrnartólstengi, VGA tengi, textavarpi og fjarst‡ringu.

JVC LT32R71BU
32" LCD BREIÐTJALDSSJÓNVARP með 1366x768 punkta upplausn, 
DynaPix HD D.I.S.T., HD Ready 800:1 skerpu, Super DigiPure og Digital 
Comb Filter, fullkomnar litstýringum, 20w RMS, BBE Nicam, stereó hljóð-
kerfi, 2 Scart (með RGB), HDMI, Component, SVHS, CVBS og heyrnar-
tólstengi, VGA tengi (styður VGA og XGA), textavarpi og fjarstýringu.

UNITED  LTV32W63
32" LCD HD Ready BREI‹TJALDSSJÓNVARP me› 1366x768 
punkta upplausn, Progressive Scan, Nicam stereo hljó›kerfi, 2 
Scart, HDMI, Component, SVHS, CVBS og heyrnartólstengi,
textavarpi og fjarst‡ringu. Passar fyrir VESA200 veggfestingar.

KORT
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THOMSON 32LB320B5

EIÐTJALDSSJÓNVARP með 1366x768 punkta upplausnEIÐTJALDSSJÓNVARP með 1366x768 punkta upplausn

ÓÓ



» SVEN-GÖRAN ERIKSSON knatt-
spyrnustjóra Manchester 
City Einn af launahæstu 
stjórum deildarinnar sem 
mætir til leiks með heldur 
laskað mannorð eftir að hafa 

stýrt enska landsliðinu við litlar vinsældir. 
Fær fullt af pening og verður að ná 
árangri.

» RAFAEL BENITEZ knattspyrnustjóra 
Liverpool Það er eflaust rétt hjá Jose 

Mourinho, knattspyrnu-
stjóra Chelsea, að Benitez 
verður að vinna ensku 
deildina í ár til að réttlæta 
alla þá peninga sem hann 

hefur fengið til leikmannakaupa. Hefur 
aldrei komist upp fyrir Chelsea og 
Manchester United í lokatöflunni og það 
þarf að breytast.

» JOSE MOURINHO knattspyrnustjóra 
Chelsea Mourinho sjálfur sleppur varla 
undan pressunni þótt hann reyni að 
tala sig frá henni. Það er óhugsandi að 

Roman Abramovich sætti 
sig við annað tímabil án 
enska meistaratitilsins og 
Mourinho veit það.

» ALAN CURBISHLEY knattspyrnu-
stjóra West Ham Eggert Magnússon, 
stjórnarformaður West Ham, vill 

Evrópusæti og það sama má 
segja um leikmenn liðsins. 
Curbishley þarf að bretta upp 
ermarnar og breyta fallbarátt-
uliði í Evrópulið á einu sumri.

» CESC FABREGAS miðjumanni 
Arsenal Nú þegar Thierry 
Henry er farinn er þessi 
tvítugi spænski snillingur 
stjarnan í Arsenal-liðinu. 
Hann spilaði frábærlega 
í fyrra og þarf jafnvel að spila betur í 
ár ef Arsenal á að gera eitthvað af viti í 
deildinni.

» CRAIG BELLAMY fram-
herja West Ham Enginn 
efast um það hversu góður 
Bellamy er þegar hann er 

í lagi. Vanstilling hans og undarlegar 
gjörðir hafa hins vegar gjaldfellt hann 
sem leikmann á undanförnum árum. 
Þarf að standa undir nafni sem dýrasti 
leikmaður West Ham frá upphafi.

» MICHAEL BALLACK miðjumanni 
Chelsea Er einn af launa-
hæstu leikmönnum ensku 
úrvalsdeildarinnar en stóð 
engan veginn undir vænting-
um með Chelsea í fyrra. Gæti átt í nógu 
miklum erfiðleikum með að komast í 
byrjunarliðið.

» CARLOS TEVEZ framherja 
Manchester United Tekst Tevez að 
fylgja eftir frábæru tímabili með West 
Ham í fyrra? Hann hefur nánast ekkert 

æft með Manchester United 
en allir vita hversu góður 
hann er. Þarf núna að skína 
við hlið Rooney og Ronaldo.

Skotinn Andy Gray er 
einn virtasti knatt-
spyrnulýsandinn. Hann 
er einn af aðalmönnum 

Sky Sports-sjónvarpsstöðvarinnar 
og sinnir bæði ensku úrvalsdeild-
inni og meistaradeildinni. Hermt 
hefur verið í enskum blöðum að 
hann hafi rúmlega 100 milljónir í 
árslaun auk þess sem hann hefur 
verið duglegur við að ljá tölvuleikj-
um rödd sína. Hann hefur lýst leikj-
um undanfarin 17 ár, allt frá því að 
hann lagði skóna á hilluna árið 1990 
eftir gifturíkan feril sem knatt-
spyrnumaður. Gray hefur alltaf 
verið umdeildur en um tvennt geta 
menn ekki deilt. Hann var frábær 
fótboltamaður og hann kann að lýsa 
og greina knattspyrnuleiki. Hann 

skoraði 29 mörk fyrir Aston Villa 
tímabilið 1976 til 1977 og var í lok 
þess valinn besti leikmaðurinn og 
besti ungi leikmaðurinn af leik-
mönnum ensku 1. deildarinnar. Það 
afrek var ekki leikið eftir fyrr en 
hinn portúgalski Cristiano Ronaldo 
hjá Manchester United fékk bæði 
þessi verðlaun í vor.
Gray hefur líka verið töluvert í 
sviðsljósinu fyrir einkalíf sitt. Hann 
á fimm börn með fjórum konum og 
hefur verið duglegur við að kynnast 
nýjum konum. Hann gengur undir 
nafninu „Randy Andy“ hjá enskum 
slúðurblöðum sem gæti útleggst 
„Graði Gray“ á okkar ylhýra en 
hann hefur verið með núverandi 
unnustu sinni Rachael Lewis frá því 
á síðasta ári.

8 sport

ENSKI BOLTINN 
MEÐ AUGUM 
ANDYS GRAY

5 bestu leikmenn 
úrvalsdeildarinnar frá upphafi
1. Thierry Henry, Arsenal
2. Gianfranco Zola, Chelsea
3. Eric Cantona, Manchester United
4. Alan Shearer, Blackburn og 
Newcastle
5. Roy Keane, Mancheter United

5 skemmtilegustu 
viðmælendurnir
1. Graeme Souness „Hann er frábær 
og segir hlutina eins og þeir eru.”
2. Ruud Gullit „Hann var mjög góður 
hjá okkur í meistaradeildinni. Hann er 
frábær náungi.”
3. Peter Reid „Ég er kannski ekki hlut-
laus þar sem ég spilaði með honum en 
hann er með frábært skopskyn. Hann 
er ekki of alvörugefinn sem er bara 
gott.”
4. Glenn Hoddle
5. Gary McAllister „En það hafa 
jafnmargir lélegir setið í sófanum hjá 
okkur, menn sem hafa haldið að þeir 
séu ansi góðir,” segir Gray og hlær.

5 lélegustu leikmenn 
úrvalsdeildarinnar
„Það væri afar ósanngjarnt að nefna ein-
hver nöfn í þessu tilviki en ég held þó að 
ég geti með góðri samvisku sagt sögu af 
einum þeim allra slakasta. Southampton 
fékk hringingu frá einhverjum sem sagð-
ist vera umboðsmaður George Weah. Sá 
sagðist vera með bróður Weah og spurði 
hvort Southampton hefði áhuga á að fá 
hann til reynslu. Stjórinn sagðist halda að 
það væri í góðu lagi fyrst George Weah 
mælti með honum. Hann var settur á 
bekkinn án þess að nokkur hefði séð 
hann spila. Þegar klukkutími var liðinn af 
leiknum ákvað Southampton að skipta 
honum inn á. Eftir fimm mínútur var 
honum skipt út af aftur. Hann er lélegasti 
leikmaður sem sést hefur frá því að 
byrjað var að sparka í bolta. Hann entist 
í fimm mínútur og þá var hann sendur 
heim að pakka. Hann var ekkert skyldur 
George Weah. Fullkomlega vonlaus,” 
segir Gray og hlær dátt. Leikmaðurinn 
var Ali Dia, árið var 1996 og stjórinn var 
Graeme Souness.

5 vellir með bestu 
stemninguna
1. Anfield Road (Liverpool) „Það er 
erfitt fyrir Everton-mann eins og mig 
að segja þetta en stemningin þar er 
frábær, sérstaklega á Evópuleikjum. 
Þeir kunna svo sannarlega að búa til 
sérstaka stemningu á þeim leikjum.”
2. St. James’s Park (Newcastle)
„Þar eru frábærir áhorfendur. Þeir eru 
ástríðufullir og ég elska hvernig þeir 
styðja við bakið á liðinu sínu sama 
hvernig gengur.”
3. Fratton Park (Portsmouth)
„Það er sérstakt andrúmsloft á Fratton 
Park. Þeir eru ótrúlegir stuðningsmenn 
Portsmouth.”
4. The Hawthorns (West Brom)
„Þegar þeir voru í deildinni þá var 
stemningin á vellinum hjá þeim 
frábær. 
Þú tekur eftir því að ég nefni ekki 
lið eins og Chelsea, Arsenal eða 
Manchester United en ég held að þau 
nái ekki að mynda stemningu um 
hverja helgi. Þessi lið eru of sigursæl 

og hafa spillt stuðningsmönum sínum.”
5. Upton Park (West Ham)
„Stuðningsmenn West Ham eru 
stórkostlegir og þeir kunna að skapa 
stemningu eins og hún gerist best.”

5 bestu leikmenn 
úrvalsdeildarinnar í dag
1. Cristiano Ronaldo, Manchester 
United
2. Didier Drogba, Chelsea
3. Steven Gerrard, Liverpool
4. Cesc Fabregas, Arsenal
5. Paul Scholes, Manchester United

Íslensku leikmennirnir 
í úrvalsdeildinni
Brynjar Björn Gunnarsson og Ívar 
Ingimarsson (Reading) „Þeir stóðu sig 
báðir frábærlega á síðasta tímabili og 
komu mér mjög á óvart því ég hélt að 
þeir myndu lenda í vandræðum. Þeir 
eru miklir íþróttamenn og ég vona að 
þeir nái að endurtaka leikinn á þessu 
tímabili.” 
Hermann Hreiðarsson (Portsmouth)

„Ég hef fylgst lengi með Hermanni. 
Hann er mjög fjölhæfur og getur 
spilað allar stöður í vörninni. Hann er 
leikmaður sem þú veist upp á hár hvað 
þú færð frá. Hann er búinn að falla 
oft með sínum liðum en treystu mér: 
Hann mun ekki falla á þessu tímabili. 
Ég hef ekki séð hann gera mörg 
mistök. Hann er afskaplega traustur 
og það er ástæðan fyrir því að Harry 
Redknapp vildi fá hann.”
Heiðar Helguson (Bolton) „Já, það er 
leikmaður sem ég held að sé betri en 
hann hefur sýnt. Ég held að hann hafi 
ekki fengið að spila nógu reglulega 
til að fá sjálfstraust. Hann er frábær í 
loftinu, sérstaklega af manni sem er 
ekki í stærðarflokki Peters Crouch. 
Það verður áhugavert að fylgjast með 
honum.”

5 bestu knattspyrnustjórarnir
1. Alex Ferguson, Manchester United
2. Harry Redknapp, Portsmouth
3. Steve Coppell, Reading
4. Alan Curbishley, West Ham
5. Mark Hughes, Blackburn

Andy Gray var staddur hér á landi fyrir skömmu í 
boði Sýnar til að vera viðstaddur kynningu stöðvarinnar 
á nýrri sjónvarpsstöð Sýn 2 þar sem enska úrvalsdeildin 
verður aðalefnið næstu árin. Sport króaði Gray af úti í 
horni á kynningunni. EFTIR ÓSKAR HRAFN ÞORVALDSSON

PRESSAN
ERÁÞEIM

Andy Gray 
hefur lýst 

leikjum í ensku 
úrvaldsdeild-

inni sl. 17 ár. 
SPORTMYND/HÖRÐUR





S trákurinn hefur sýnt það að 
hann getur orðið einn af 
bestu framherjum heims. 

Það er eitthvað stórfenglegt við 
hann og ég trúi því varla hversu 
góður hann var á fyrstu tveimur 
æfingunum með okkur. Hann virk-
aði afar snarpur. Hafandi sagt það 
þá kemur mér það ekkert á óvart. 
Við kynntumst því frá fyrstu hendi 
í maí hversu góður hann er,“ segir 
Alex Ferguson, knattspyrnustjóri 
Manchester United, um nýjasta 
leikmann sinn, argentínska fram-
herjann Carlos Tevez.

Og Tevez er enginn venjulegur 
leikmaður. Hægt er að halda því 
fram án þess að skammast sín að 
þessi magnaði Argentínumaður 
hafi nær einsamall séð til þess að 
West Ham hélt sæti sínu í ensku 
úrvalsdeildinni á síðasta tímabili. 
Hann skoraði sjö mörk í síðustu tíu 
leikjum liðsins og leiddi ævintýra-
legan endasprett þar sem hápunkt-
urinn var sigurmark hans gegn 
Manchester United á Old Trafford í 
lokaumferðinni þar sem úrvals-
deildarsætið var endanlega tryggt. 

Æska Carlosar Tevez var eng-
inn dans á rósum. Hann ólst upp í 
mesta glæpahverfi Buenos Aires, 
Fuerte Apache, og þurfti að hafa 
mikið fyrir hlutunum. Hann er 
með gríðarstórt og áberandi 
brunasár sem nær frá hægra eyra 
og niður á bringu en það fékk hann 
þegar hann var tíu mánaða. Þá 
hellti hann katli fullum af sjóðandi 
vatni yfir sig og fékk þriðja stigs 
brunasár. Hann hefur síðan neitað 
að láta lýtalækna laga sárið þar 
sem hann segir að það sé hluti af 
fortíð hans og hluti af honum sjálf-
um. „Þetta minnir mig á hvaðan ég 
kem og hver ég er,“ segir Tevez.

Og það er einmitt þetta sem 

gerir Tevez svona sérstakan. Þrátt 
fyrir óumdeilanlega knattspyrnu-
hæfileika þá er hann ekki síður 
þekktur fyrir baráttu og dugnað. 
Þeir eiginleikar komu honum að 
góðum notum hjá West Ham og 
munu eflaust verða dýrmætir 
fyrir Manchester United. Hann er 
engin prímadonna heldur venju-
legur 23 ára gamall strákur sem 
vill spila fótbolta. Hæfileikar hans 
og karakter hafa gert það að verk-
um að hann hefur þrívegis verið 

valinn Knattspyrnumaður ársins í 
Suður-Ameríku.

Hjá Manchester United hittir 
hann fyrir herramenn á borð við 
Wayne Rooney og Cristiano Ron-
aldo, tvo af bestu fótboltamönnum 
heims og sjálfsagt þá bestu miðað 
við aldur. Rooney er 21 árs, Ron-
aldo er 22 ára og Tevez er 23 ára. 
Tilhugsunin um að þessir þrír 
snillingar muni spila saman næstu 
árin hlýtur að skelfa andstæðinga 
Manchester United.

10 sport

Mál argentínska snillingsins Carlosar Tevez virðist loksins vera til lykta 
leitt. Þessi frábæri framherji er farinn frá West Ham og genginn í raðir 
Manchester United.  Þar mun hann mynda ógnvekjandi þrenningu með 
Wayne Rooney og Cristiano Ronaldo. EFTIR ÓSKAR HRAFN ÞORVALDSSON

FERGUSON FÆR
LOKS SINN MANN

31.08.06 West Ham semur við arg-
entínsku landsliðsmennina Carlos Tevez 
og Javier Mascherano.

02.03.07 West Ham er kært af Ensku 
úrvalsdeildinni fyrir brot á reglum í 
tengslum við samninga félagsins við 
Tevez og Mascherano.

04.04.07 Enska úrvalsdeildin skipar 
þriggja manna nefnd til að rannsaka 
samninga West Ham við Tevez og 
Mascherano.

27.04.07 West Ham er sektað um 5,5 
milljónir punda en sleppa við að stig  
séu dregin af félaginu eftir að hafa játað 
sekt sína. Úrskurðurinn hljómar einnig 
upp á að Enska úrvalsdeildin geti rift 
skráningu Carlosar Tevez en hann fær 
seinna leyfi til að spila áfram með West 
Ham.

15.05.07 Alþjóða knattspyrnu-
sambandið gefur út þá yfirlýsingu að 
það hyggist skoða úrskurð Ensku úrvals-
deildarinnar.

16.05.07 –Sheffield United, sem féll 
úr úrvalsdeildinni í síðustu umferðinni, 
leggur fram kæru á hendur Ensku 

úrvalsdeildinni til sérstaks gerðardóms 
til að reyna að koma því í gegn að stig 
verði dregin af West Ham. 

22.05.07 Enska úrvalsdeildin ákveður 
að setja upp gerðardóm til að kveða 
upp dóm vegna kvartana Sheffield 
United yfir máli Carlosar Tevez. Úrskurð-
ur hans er endanlegur.

02.06.07 Stjórnarformenn í ensku 
úrvalsdeildinni samþykkja nýja reglu 
sem neyðir félög til að leggja fram hvert 
einasta skjal í tengslum við félagsskipti 
leikmanna. 

13.06.07 Kevin McCabe, stjórnarfor-
maður Sheffield United, hótar að snúa 
sér til framkvæmdastjórnar Evrópusam-
bandsins til að fá skaðabætur ef óháði 
gerðardómurinn færir þeim ekki aftur 
sæti í úrvalsdeildinni.

03.07.07 Sheffield United tapar mál-
inu gegn Ensku úrvalsdeildinni eftir að 
gerðardómur vísar máli þeirra frá.

04.07.07 Sheffield United íhugar að 
áfrýja málinu til hæstaréttar vegna þess 
að gerðardómurinn gerði þau mistök 
að vísa ekki málinu aftur til hinnar upp-

runalegu óháðu þriggja manna nefndar 
sem sektaði West Ham í maí.

06.07.07 Kia Joorabchian, umboðs-
maður Carlosar Tevez, staðfestir að 
Tevez hafi náð samkomulagi við 
Manchester United. Enska úrvalsdeildin 
neitar hins vegar að samþykkja félags-
skiptin þar sem þess er krafist að allur 
gróði félagsskiptanna fari til West Ham 
en ekki Joorabchian.

11.07.07 West Ham hafnar formlegri 
ósk Carlosar Tevez um að rifta samningi 
hans við félagið.

13.07.07 Í kjölfarið á lokuðu þinghaldi 
í Hæstarétti er ósk Sheffield United um 
að fá leyfi til að áfrýja ákvörðun gerðar-
dómsins hafnað.

03. 08.07 West Ham tilkynnir að 
félagið hafi komist að samkomulagi við 
Kia Joorabchian um að fá tvær milljónir 
punda fyrir að leyfa Tevez að yfirgefa 
félagið. Hann gengur í raðir Manchester 
United á tveggja ára lánssamningi.

10.08.07 Tevez fær leikheimild með 
Manchester United og er því klár fyrir 
leikinn gegn Reading á sunnudag.

Alex Ferguson segir Carlos Tevez geta orðið einn af 
bestu framherjum heims NORDIC PHOTOS/GETTY

TRYGGÐU ÞÉR 
ÁSKRIFT AÐ SÝN 2

Gakktu frá áskrift á Netinu og fáðu 
30% afslátt af fyrsta mánuðinum.

ÓDÝRARA Á NETINU
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Sýn 2 hóf útsendingar 
sínar hinn 4. ágúst síð-
astliðinn. Enska úrvals-

deildin hefst laugardaginn 
11. ágúst og þar með hefjast 
beinar útsendingar fyrir alvöru 
á þessari nýju og metnaðarfullu 
sjónvarpsstöð. Aldrei hafa fleiri 
Íslendingar náð útsendingum 
frá enska boltanum en Sýn 2 
verður aðgengileg fyrir liðlega 
98% landsmanna. Lengi hafa 
landsmenn haft mikinn áhuga 
á enska boltanum og áhuginn 
virðist vera að aukast með 
árunum ef eitthvað er. Sýn 2 
kemur til móts við þennan 
áhuga með myndarlegum 
hætti og býður upp á 380 bein-
ar útsendingar frá úrvalsdeild-
inni og 1. deildinni þar sem 
nokkrir Íslendingar leika. Ef litið 
er til stærstu leikjanna í ágúst-
mánuði má nefna fjóra sérstak-
lega. Hinn 12. ágúst kl. 14.40 
taka meistararnir í Manchester 
United á móti Reading. Það er 
því ekki létt verkefni sem bíður 
íslensku landsliðsmannanna hjá 
Reading, Ívars Ingimarssonar 
og Brynjars Björns Gunnarsson-
ar, í 1. umferð deildarinnar. Þeir 
fara á hinn goðsagnakennda 
leikvang Old Trafford, og kljást 
við ríkjandi meistara í leikhúsi 
draumanna. 

Hinn 18. ágúst mætast 

Portsmouth og Bolton. Hér er 
um  Íslendingaslag að ræða 
strax í 3. umferð deildarinnar. 
Hermann Hreiðarsson gekk í 
sumar til liðs við Portsmouth 
og Heiðar Helguson gekk í 
raðir Bolton. Forvitnilegt verður 
að fylgjast mér þeim á nýjum 
vígstöðvum. Daginn eftir, 
19. ágúst, er stórviðburður í 
boði þegar Manchester City 
og Manchester United leiða 
saman hesta sína. Sem sagt 
nágrannaslagur í Manchester. 
Leikmönnum City þætti fátt 

skemmtilegra en að klekkja á 
meisturunum í United í upp-
hafi móts. Einstök stemning 
ríkir þegar nágrannalið mætast 
í enska boltanum. Sama dag 
er annar stórleikur á dagskrá 
þegar Liverpool tekur á móti 
Chelsea í Bítlaborginni. Segja 
má að þetta sé stórleikur 3. 
umferðarinnar. Liverpool lék til 
úrslita í Meistaradeildinni síð-
astliðið vor og Chelsea sigraði 
í báðum bikarkeppnunum á 
Englandi. 

sport 11

MIKILL AFSLÁTTUR FYRIR ÁSKRIFENDUR
Kaupin á sýningarréttinum frá enska boltanum er enn einn liðurinn í því að auka 
þjónustuna við áskrifendur Sýnar og M12 áskrifendur. Þegar skemmtilegasta knatt-
spyrnudeild í heimi á í hlut, þá dugir ekkert minna en heil sjónvarpsstöð, enda á enski 
boltinn ekkert minna skilið. M12 áskrifendur fá Sýn 2 á hagstæðu verði en aldrei hefur 
verið boðið upp á jafn metnaðarfulla dagskrá frá enska boltanum á Íslandi. 

Sýn 2 er ný sjónvarpsstöð þar sem nákvæmlega 
allt snýst um enska boltann. Aldrei hefur verið 
boðið upp á fleiri útsendingar frá enska boltanum á 
Íslandi. Þær verða hátt í 380 talsins bæði frá úrvals-
deildinni og einnig frá næstefstu deild. Sýn er stöð 
sem enginn knattspyrnumaður getur verið án. 

Þátturinn verður ekkert minna en bylting í umfjöllun 
um enska boltann á Íslandi. Þátturinn verður á dagskrá 
öll laugardagskvöld og hefst skömmu eftir að flautað 
verður til leiksloka í síðasta laugardagsleiknum. Þar 
stendur tvíeykið vinsæla, Heimir Karlsson og Guðni 
Bergsson, vaktina ásamt vel völdum sparkspekingum, 
og saman skoða þeir allt sem tengist leikjum dagsins 
á skemmtilegri og nákvæmari hátt en áður hefur sést. 
Íslensk dagskrárgerð eins og hún gerist best. 

Fáir Íslendingar eru í nánari tengslum við enska bolt-
ann, þjálfara, leikmenn og stuðningsmenn liðanna 
heldur en Guðni Bergsson. Enginn sparkskýrandi 
hefur betri skilning og tilfinningu fyrir því hvað gerir 
Úrvalsdeildina svona einstaka og eftirsóknarverða. 

Þessi fyrrum fyrirliði íslenska landsliðsins lék lengi á 
Englandi með Tottenham Hotspur og Bolton Wand-
erers þar sem hann var lengi vel fyrirliði. Hann lék 
90 leiki með Tottenham frá 1988 til 1993. Með 
Bolton lék hann 316 leiki frá 1995 til 2003. Á sínum 
ferli lék Guðni meðal annars með stjörnum á 
borð við Gary Lineker, Paul Gascoigne, Chris 
Waddle, Gary Mabbut, Jay Jay Okocha og 
Youri Djorkaeff svo einhverjir séu nefndir. 
Er einhver annar sjónvarpsmaður á Íslandi 
sem getur tekið upp símann og fengið viðtal 
við Ryan Giggs, Sol Campbell, Sam Allardyce 
og Mark Halsey dómara? Það getur Guðni eins og 
dæmin sanna. 4-4-2 með Guðna Bergs verður á 
dagskrá klukkan 19.10 á laugardögum.

STÆRSTU LEIKIRNIR Á SÝN 2 Í ÁGÚST

STAKUR MÁNUÐUR 

Á SÝN 2: 4.390 kr.

M12 SILFUR: Stöð 2 

+ Sýn 2: 2.704 kr. 

(viðbótarverð).

SÝN + SÝN 2: 2.837 

kr. (viðbótarverð).

FJÖLVARP STÓRI + 

SÝN 2: 2.879 kr. 

(viðbótarverð).

FJÖLVARP LITLI + 

SÝN 2: 3.133 kr. 

(viðbótarverð).

FJÖLVARP SPORT + 

SÝN 2: 2987 kr. 

(viðbótarverð).

M12 GULL: Stöð 2 

og Sýn + Sýn 2: 2.798 

kr. (viðbótarverð).

STÖÐ 2 OG FJÖL-

VARP STÓRI + SÝN 

2: 2.812 kr. 

(viðbótarverð).

STÖÐ 2 OG FJÖL-

VARP LITLI + SÝN 

2: 2.897 kr. (viðbót-

arverð).

STÖÐ 2 OG FJÖL-

VARP SPORT + 

SÝN 2:

2.893 kr. (viðbótar-

verð).

SÝN OG FJÖLVARP 

STÓRI + SÝN 2:

2.848 kr. 

(viðbótarverð).

SÝN OG FJÖLVARP 

LITLI + SÝN 2: 2.941 

kr. (viðbótarverð).

SÝN OG FJÖLVARP 

SPORT + SÝN 2: 

2.893 kr. (viðbótar-

verð).

M12 PLATINUM:

STÖÐ 2, SÝN OG 

FJÖLVARP STÓRI + 

SÝN 2: 2.368 kr. 

(viðbótarverð).

STÖÐ 2, SÝN OG 

FJÖLVARP LITLI + 

SÝN 2: 2.452 kr. 

(viðbótarverð).

STÖÐ 2, SÝN OG 

FJÖLVARP SPORT + 

SÝN 2: 2.404 kr. 

(viðbótarverð).

Ársmiðahafar Sýnar 2 fá ókeypis áskrift að Arsenal-, Chelsea-, Man Utd-, og Liverpool-rásum Fjölvarps-

ins. Jafnframt fá þeir veglegan fastan afslátt hjá fjórum samstarfsfyrirtækjum: • 5.000 kr afsláttur á öllum 

fótboltaferðum hjá Express ferðum. • 15.000 kr afsláttur af sjónvörpum hjá Bræðrunum Ormsson. (5000 kr af til-

boðstækjum). • Fáðu mörkin hjá tveimur liðum í úrvalsdeildinni send frítt í símann í sex mánuði hjá Og Vodafone 

(andvirði 5.940 kr). • 1.000 kr afsláttur af öllum liðstreyjum og fótboltaskóm í Útilíf.  

GLÆSILEG DAGSKRÁ Á SÝN 2

4-4-2 MEÐ GUÐNA BERGS

M eð tilkomu Sýnar 2 verð-
ur umgjörðin um enska 
boltann betri og veg-

legri en áður hefur þekkst hér á 
landi. Sýn 2 mun kappkosta að 
færa landsmönnum allt um enska 
boltann eins fljótt og mögulegt er. 
Ekki einungis beinu útsendingarn-
ar, heldur einnig samantektir, 
mörkin umdeildu atvikin, umræð-
una, viðtölin við þjálfarana og 
stjörnurnar. 

Premier League – Preview Upphitun
fyrir helgina Vikulegur þáttur þar 
sem hitað verður upp fyrir leiki 
helgarinnar. Sýndur glænýr á 
föstudögum með viðtölum sem 
tekin voru samdægurs við þjálf-
ara og stjörnur liðanna. 

Premier League – Review Ensku
mörkin Ný og hraðari útgáfa af 
þessum vinsæla þætti þar sem öll 
mörkin og helstu atvik umferðar-
innar eru sýnd frá öllum mögu-
legum sjónarhornum. Viðbrögð 
þjálfara, stuðningsmanna og sér-
fræðinga.

Premier League World Heimur
úrvalsdeildarinnar Nýr þáttur 
þar sem enska úrvalsdeildin er 
skoðuð frá ýmsum óvæntum hlið-
um. Leikmenn heimsóttir, gömlu 
stjörnurnar leitaðar uppi og svip-
myndir af æðinu fyrir enska bolt-
anum um heim allan. 

1001 Goals Þúsund og eitt mark 
Niðurtalning á 1001 glæsilegustu 
mörkum Úrvalsdeildarinnar frá 
upphafi. Hver skoraði flottasta 
markið?

Season highlights Hápunktar árs-
ins Allar leiktíðir Úrvalsdeildar-
innar gerðar upp í hröðum og 
skemmtilegum þætti. 

Goals of the season Mörk leiktíðar-
innar Öll glæsilegustu mörk 
hverrar leiktíðar Úrvalsdeildar-
innar frá upphafi til dagsins í dag.

Ten Seasons – A decade of great 
goals
Áratugur af glæsimörkum
Heill áratugur af ógleymanlegum 
mörkum.

PL Classic matches Bestu leikir 
Úrvalsdeildarinnar Hápunktarn-
ir úr bestu og eftirminnilegustu 
leikjum Úrvalsdeildarinnar.

The UK Masters Cup Gömlu brýnin 
leika listir sínar, stjörnur á borð 
við Matt Le Tissier, Glen Hoddle, 
Ian Wright, Paul Gascoigne, Lee 
Sharpe, Jan Mölby og Peter 
Beardsley. UK Masters Cup er 
orðin gríðarlega vinsæl mótaröð 
en þar taka þátt 32 lið skipuð leik-
mönnum sem gerðu garðinn fræg-
an á árum áður í ensku úrvals-
deildinni.

VERÐSKRÁ:

KYNNING

Ég lék nokkrum sinnum á móti Guðna Bergssyni. Það var ekki auðvelt. Hann er einn erfiðasti varnarmaður sem 
ég hef leikið gegn á Englandi. Þegar ég lék gegn honum datt mér ekki í hug að hann yrði góður og aðlaðandi 
sjónvarpssmaður, jafn illskeyttur og hann var! Mér skilst að hann standi sig mjög vel í því starfi.“

- Ruud van Nistelrooy leikmaður Real Madrid.



Sumarið 1997 lagði Eyjapeyinn 
Hermann Hreiðarsson af stað í 
ferðalag sem enn sér ekki fyrir 
endann á. Hann gerði samning við 
enska úrvalsdeildarliðið Crystal 
Palace til þriggja ára og vissi í 
sjálfu sér ekkert hvað hann var að 
fara út í. Hann var þó fljótur að 
komast í liðið og stóð sig betur en 
flestir hefðu þorað að vona þrátt 
fyrir að Crystal Palace félli úr 
úrvalsdeildinni.

„Ég fór út fyrst sem hálfgerð-
ur gutti með þriggja ára samning 
og var keyptur upp á framtíðina. 
Ég vissi í raun ekkert út í hvað ég 
var að fara og átti alveg eins von á 
því að þurfa að fara heim eftir 
þrjú ár. Um leið og tímabilið byrj-
aði og ég sá stemninguna á völlun-
um þá vissi ég að þetta var málið. 
Ég var á bekknum í fyrstu leikj-
unum en vildi meira, komst í liðið 
og síðan hef ég eiginlega ekki litið 
um öxl. Þegar ég lít til baka þá er 
þetta búið að vera ævintýri líkast. 
Þegar ég fór út þá var ég helvíti 
hrár. Ég kunni varla að sparka í 
bolta 23 ára gamall. Ég hugsa oft 
hvar ég hefði eiginlega endað ef 
ég hefði kunnað að sparka í bolta 
þegar ég kom út,“ segir Hermann 
og hlær.

„Þetta er búið að vera frábært 
ævintýri og á meðan ég hef enn þá 
gaman af þessu þá held ég áfram. 
Ég fær þvílíka útrás á hverjum 
degi á æfingum og í leikjum og 
það eru forréttindi að fá að taka 
þátt í þessu,“ segir Hermann.

HVAÐ VAR ÉG AÐ HUGSA?
Hermann hefur aldrei verið 
hræddur við að fara sínar eigin 
leiðir en það ráku margir upp stór 
augu þegar hann ákvað að ganga 
til liðs við Brentford í þriðju deild-
inni haustið 1998. Sú djarfa ákvörð-
un átti þó eftir að reynast honum 

happadrjúg á endanum.
„Ég spyr oft sjálfan mig enn 

þann dag í dag hvað ég hafi eigin-
lega verið að hugsa þegar ég tók þá 
ákvörðun en ég held að það hafi 
orðið til þess að ég varð enn hungr-
aðri í að komast aftur í úrvalsdeild-
ina. Ég fór niður í gömlu 3. deildina 
og þar sá ég fullt af góðum leik-
mönnum sem voru fastir þar. Þar 
lærði ég að það væru bara forrétt-
indi að spila í úrvalsdeildinni. Ég 
held að eftir á að hyggja hafi þetta 
verið ein af mínum bestu ákvörð-
unum því ég þurfti að vera í algjöru 
toppformi til að spila í þessari deild 
og þurfti að taka sjálfan mig algjör-
lega í gegn. Það bjó líka meira á 
bak við þetta. Fjölskyldan var 
nýkomin út og krakkarnir byrjaðir 
í skóla í hverfinu. Æfingasvæðið 
hjá Brentford var við hliðina á skól-
anum þannig að það hentaði mjög 
vel. Mér gekk líka vel og það leið 
ekki nema ár þar til ég var kominn 
aftur í úrvalsdeildina með Wimb-
ledon,“ segir Hermann.

ÓTRÚLEGT HJÁ IPSWICH
Og frá Wimbledon lá leiðin til Ips-
wich þar sem Hermann upplifði 
sitt skemmtilegasta tímabil í enska 
boltanum til þessa. Hann var 
keyptur fyrir fjórar milljónir 
punda sumarið 2000 og sá ekki 
eftir því að hafa haft vistaskipti 
frá Wimbledon.

„Fyrsta árið hjá Ipswich var 
ótrúlegt. Félagið var að koma upp í 
úrvalsdeildina og keypti í raun og 
veru engan nema mig um sumarið. 
Við lentum í fimmta sæti með 66 
stig og vorum bara einum leik frá 
því að komast í meistaradeildina. 
Það var ótrúlegur árangur og frá-
bært í alla staði. Stuðningsmenn 
Ipswich eru stórkostlegir og félag-
ið yndislegt. Ég held að þetta ár 
hafi verið toppurinn hingað til.“

FJÖGUR FÖLL HAFA
ENGIN ÁHRIF
Tíu ára dvöl Hermanns hefur þó 
ekki verið eintóm sæla því að hann 
hefur orðið þess vafasama heiðurs 
aðnjótandi að falla fjórum sinnum 
með liðum sínum úr úrvalsdeild-
inni, fyrst Crystal Palace 1998, 
síðan Wimbledon 2000, Ipswich 
2002 og síðan Charlton síðastliðið 
vor. Hermann lætur það þó hafa 
lítil áhrif á sig og segir það hluta 
af fótboltanum.

„Þetta er bara eins og það er, 
staðreyndir sem þýðir ekkert að 
reyna að fela. Ég get hins vegar 
ekki sagt að þetta hafi mikil áhrif á 
mig. Auðvitað er hundleiðinlegt að 
falla og þessi tímabil þar sem botn-
baráttan hefur verið allsráðandi 
hafa mörg hver verið ömurleg. 
Stemningin í leikmannahópnum 
ber keim af genginu og er því oft 
döpur. Ég hef hins vegar alltaf átt 
fast sæti í byrjunarliðinu hjá þeim 
liðum sem ég hef spilað með og það 
segir mér það að ég hef verið að 
standa fyrir mínu. Ég neita alla 
vega að trúa því að ég sé ástæðan 
fyrir því að liðin hafi fallið. 

Ef við skoðum þessi fjögur lið 
sem ég hef fallið með þá voru 
Crystal Palace nýliðar í úrvals-
deildinni og höfðu komist upp í 
gegnum umspil. Ég var auðvitað 
bara kjúklingur þar en eftir á að 
hyggju þá var liðið einfaldlega ekki 
nógu gott til að halda sæti sínu. Ég 
var keyptur til Wimbledon eftir 
einhverja tíu leiki og þá var liðið í 
botnsæti. Það var því vitað að það 
tímabil yrði endalaus barátta. Hjá 
Ipswich lentum við í hinum vel-
þekkta 2. tímabils sjúkdómi sem 
hefur hrjáð mörg lið. Eftir frábært 
tímabil árið á undan átti svo sann-
arlega að blása til sóknar og gera 
enn betur. Það gekk hins vegar ekk-
ert upp. Við vorum í Evrópukeppni, 

vorum með lítinn hóp og það fór 
allt í vaskinn. Varðandi Charlton þá 
gerðist það að Alan Curbishley 
hætti eftir frábært starf í fimmtán 
ár og nýr þjálfari [Ian Dowie] kom 
inn. Hann breytti miklu og reyndi 
að setja sitt mark á liðið. Mig grun-
aði þá að þetta síðasta tímabil yrði 
erfitt sem varð svo raunin,“ segir 
Hermann.

STEFNUM Á EVRÓPUSÆTI
Í dag virðist hins vegar allt annað 
vera upp á teningnum og fallbar-
átta virðist fjarlægur möguleiki. 
Hermann fékk sig lausan frá 
Charlton eftir að tímabilinu lauk 
og gekk til liðs við Portsmouth. 
Þar hittir hann fyrir knattspyrnu-
stjórann Harry Redknapp og afar 
metnaðarfulla forráðamenn sem 
ætla sér að koma Portsmouth í 
fremstu röð. Hermann segist finna 
fyrir því að Portsmouth sé öflugra 
félag en nokkurt annað sem hann 
hefur verið hjá.

„Mannskapurinn er sá sterkasti 
sem ég hef spilað með og metnað-
urinn er gífurlegur. Það eru leik-
menn hérna sem hafa spilað með 
bestu liðum Englands og enska 
landsliðinu. Markið er líka sett hátt 
og við stefnum á Evrópusæti. Það 
er ekki hægt að tala um neitt annað 
þegar horft er til þess hversu mikl-
um peningum búið er að eyða í leik-
menn í sumar. Það vilja allir setja 
markið hátt,“ segir Hermann.

Hjá Portsmouth fær hann tæki-
færi til að spila með varnarmönn-
um á borð við Sol Campbell, Sylva-
in Distin og Lauren og Hermann 
játar að það sé ekki amalegt að 
vera í varnarlínu með þessum 
mönnum. „Þetta er langöflugasta 
vörn sem ég hef spilað í og það er 
gott að vita af því að ef eitthvað 
klikkar þá eru mennirnir við hlið-
ina á mér nægilega góðir til að 
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FORRÉTTINDI AÐ FÁ AÐ SPILA 

Hermann Hreiðarsson 
er einn af launahæstu 
varnarmönnum 
ensku úrvalsdeildarinn-
ar. Hann gekk í raðir 
Portsmouth í sumar og 
stefnir á Evrópusæti 
með liðinu. Eftir tíu ár 
í enska boltanum seg-
ir hann dvölina hafa 
verið ævintýri líkasta. 
EFTIR ÓSKAR HRAFN

ÞORVALDSSON



Harry Redknapp „Hann er 
með gott auga á markaðnum. 
Hann hefur keypt nokkra 
leikmenn sem ég hafði aldrei 
heyrt um en þeir smella vel inn 
í liðið. Hann hefur greinilega 
aðdráttarafl til að ná í stór nöfn 
í fótboltaheiminum. Mín kynni 
af honum eru ekki löng en 
hann er sjarmerandi gaur. Það 
eru fáir stjórar sem er betra að 
vinna fyrir á meðan menn gera 
það sem fyrir þá er lagt. Síðan 
skemmir ekki fyrir að hann vildi 
gjarnan fá mig og hringdi dag-
inn eftir að tímabilinu lauk. 

Erfiðasti mótherjinn „Alan 
Shearer var alltaf í sérstökum 
klassa. Hann var ekkert sérstak-
lega stór en ótrúlega sterkur í 
loftinu og grimmur í teignum. 
Hann þurfti bara hálfan metra 
og þá vissi maður hvar boltinn 
myndi enda. Hann var ansi 
erfiður.”

Besti stjórinn „Steve 
Coppell tók áhættu og keypti 
mig til Crystal Palace á sínum 
tíma og ég á honum auðvitað 
mikið að þakka. Hann henti 
mér inn í liðið og lét mér líða 
frábærlega.“

Besta stemningin „Mér 
finnst alltaf andrúmsloftið vera 
best á Anfield. Það skemmir 
líka ekki fyrir að ég hef oft náð 
góðum úrslitum þar. Mér fannst 
líka frábært að spila á gamla 
Highbury. Það er sjarmi yfir 
þessum gömlu ensku völlum.“

Besti samherjinn

“Það er Matt Holland sem ég 
spilaði með hjá Ipswich og 
Charlton. Við vorum herberg-
isfélagar í fjögur ár og hann 
er algjör toppmaður. Hann er 
mikill atvinnumaður, hugsar vel 
um sjálfan sig, mikill öðlingur 
sem hefur náð að búa sér til 
góðan feril.”

redda því. Við munum fara í hvern 
leik vitandi það að andstæðingarn-
ir þurfa að eiga sinn besta leik til 
að vinna okkur og það er miklu 
skemmtilegra. Sjálfstraustið í lið-
inu er mikið og menn ætla sér 
stóra hluti,“ segir Hermann. Það 
reynir líka fljótt á Portsmouth-
liðið því á meðal andstæðinga í 
fyrstu sex leikjunum eru 
Manchester United, Liverpool, 
Chelsea og Arsenal.

Aðspurður segist Hermann 
vera viss um að Manchester Unit-
ed muni verja titil sinn á komandi 
leiktíð. „Þeir spiluðu frábæran fót-
bolta allt tímabilið í fyrra og eru 
með enn betra lið núna eftir að 

leikmenn eins og Tevez og Har-
greaves gengu til liðs við það. 
Þegar ég ber saman leikmanna-
hópana hjá Manchester United og 
Chelsea þá finnst mér United vera 
í öðrum klassa. Ég er samt viss um 
að stóru fjögur liðin, United, Chel-
sea, Liverpool og Arsenal, muni 
tapa fleiri stigum á þessu tímabili 
heldur en undanfarin ár. Fjölmörg 
lið hafa eytt miklum peningum í að 
styrkja sig og það mun skila sér í 
jafnari deild. Lið eins og Totten-
ham, West Ham og Newcastle 
verða stórhættuleg á þessu tíma-
bili,“ segir Hermann.

PENINGAR EKKI AÐALATRIÐIÐ
Hermann skrifaði undir tveggja 
ára samning við Portsmouth sem 
færir honum samkvæmt heimild-
um Sports um 400 milljónir króna 

í árslaun. Hermann segist ekki 
hugsa mikið um peninga og þeir 
séu fráleitt aðalatriðið.

 „Það eru fyrst og fremst forrétt-
indi að fá að spila í einni bestu deild 
heims og á móti bestu fótboltamönn-
um heims. Það er ekkert öðruvísi 
með þetta eða aðrar atvinnugreinar 
sem fólk stundar. Það vilja allir 
komast á toppinn og því fylgir yfir-
leitt launahækkanir og annað. Hins 
vegar er það svo að það er nú alltaf 
heilsan sem skiptir öllu máli. Pen-
ingar hjálpa bara til við að geta leyft 
sér hitt og þetta. Það er þó ekki aðal-
atriðið. Ef ég fengi minna borgað þá 
myndi ég einfaldlega leyfa mér 
minna. Það er gaman að mæta í 

vinnuna á hverjum degi, sinna 
áhugamálinu og að fá borgað vel 
fyrir það,“ segir Hermann og bætir 
við að líf atvinnumanns í ensku 
úrvalsdeildinni sé sjaldnast í lík-
ingu við þá mynd sem er dregin upp 
í fjölmiðlum.

„Við erum bara venjulegt 
fólk. Það lifir hver sínu lífi. Þetta 
er bara eðlilegur vinnudagur en 
síðan tekur bara fjölskyldulífið 
við eins og hjá flestum. Við erum 
með börn og það þarf að skutla 
þeim í skólann, ná í þau þangað 
og sjá um heimalærdóminn. Við 
höfum reyndar verið með barna-
píur þar sem við höfum ekki haft 
skyldfólk hérna úti til að henda 
grislingunum í. Það er nauðsyn-
legt að komast út úr húsi öðru 
hvoru. Það er ekkert öðruvísi 
hjá okkur en öðrum hjónum.”

HÆFILEIKAR ERU EKKI ALLT
Hermann Hreiðarsson er ekki 
hæfileikaríkasti knattspyrnumað-
ur sem Ísland hefur alið af sér. 
Afrek hans í enska boltanum eru 
hins vegar óumdeilanleg og hann 
velkist ekki í vafa um að hugar-
farið skipti meira máli þegar upp 
er staðið. Þegar knattspyrnumað-
urinn Hermann Hreiðarsson er 
skoðaður má finna ótrúleg líkindi 
með leikmönnum eins og Lárusi 
Orra Sigurðssyni, Heiðari Helgu-
syni, Ívari Ingimarssyni og Brynj-
ari Birni Gunnarssyni. Allt eru 
þetta leikmenn sem hafa staðið 
sig frábærlega í ensku knatt-
spyrnunni og allir hafa þeir treyst 

á hugarfar, dugnað og hörku frek-
ar en tækni og fínheit.

 „Það er alveg á hreinu að hæfi-
leikarnir eru ekki allt. Ég hef séð 
marga leikmenn í gegnum tíðina 
sem hafa verið ótrúlega efnilegir 
en svo er hausinn ekki í lagi og 
þeir enda í utandeildinni. Það er 
bara út af hugarfari. Við höfum 
það líka fram yfir Englendingana 
að við höfum allir unnið erfiða 
vinnu með fótboltanum og vitum 
hvað við höfum það gott. Ég held 
að fólki finnist gott að vinna með 
okkur því við erum ekkert að röfla 
yfir einu né neinu heldur gerum 
það sem við erum beðnir um. Við 
hugsum líka vel um okkur þannig 
að við þurfum ekki að treysta of 
mikið á hæfileikana. Ég treysti 
frekar á hjartað,“ segir Hermann 
og hlær dátt. 
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Ég held að fólki finnist gott að vinna með okkur því við 
erum ekkert að röfla yfir einu né neinu heldur gerum 
það sem við erum beðnir um.



Þ að er alveg yndislegt að vera kominn aftur. Það 
tekur mig reyndar meiri tíma að komast í topp-
form en að vera heill og að spila er frábært. Það 

skemmir heldur ekki fyrir að hafa skorað mitt fyrsta 
mark fyrir West Ham í ansi langan tíma í kvöld. Það er 
þungu fargi af mér létt,“ sagði Dean Ashton í samtali 
við Sport eftir æfingaleik Leyton Orient og West Ham í 
lok júlí. Ashton skoraði þá sitt fyrsta mark fyrir félagið 
eftir að hann kom til baka úr erfiðum ökklameiðslum 
sem héldu honum frá keppni í tæpt ár.

GAMAN AÐ SJÁ ÁRANGUR
Ashton var keyptur til West Ham í janúar 2006 frá Nor-
wich fyrir rúmar 7 milljónir punda sem var þá það 
mesta sem félagið hefur greitt fyrir einn leikmann. 
Hann spilaði gríðarlega vel fyrir West Ham og var val-
inn í enska landsliðshópinn þá um sumarið. Á æfingu 
með landsliðinu varð hann hins vegar fyrir því óláni að 
ökklabrotna og kom það í veg fyrir að hann spilaði sína 
fyrstu landsleiki. Það þýddi líka að hann missti af öllu 
síðasta keppnistímabili með West Ham.

“Þetta voru auðvitað gífurleg vonbrigði. Ég var 
kominn í landsliðið og í besta formi lífsins. Síðan þurfti 
ég að horfa upp á félaga mína í liðinu eiga mjög erfitt 
tímabil, bæði innan og utan vallar, og það tók líka á. 
Þessi meiðsli voru erfið og það kom sá tími að ég óttað-
ist að ferillinn væri búinn. Slíkar hugsanir flugu í geng-
um huga minn þegar þetta virtist engan enda ætla að 
taka. Sem betur fer gerðist það ekki enda lagði ég gíf-
urlega hart að mér við að ná fullum bata. Ég eyddi 
endalausum klukkutímum í endurhæfingu og þurfti að 
berjast við sársauka. Það er líka gaman núna þegar 
maður sér árangur erfiðsins,” segir Ashton brosandi.

EINN SÁ ALLRA BESTI
Það er óumdeilt að Ashton er frábær leikmaður. Þegar 
fylgst var með honum í leiknum gegn Leyton Orient 
mátti sjá að hann hefur yfir miklum hæfileikum að 

ráða. Hann er 
stór og sterkur, öflug-
ur í skallaeinvígum, með fína tækni 
og móttöku og frábær skotmaður. 
Hann er af mörgum talinn vera einn 
albesti framherji ensku úrvals-
deildarinnar og margir sjá hann 
fyrir sér sem framherja enska 
landsliðsins. Eggert Magnússon, 
stjórnarformaður West Ham, bind-
ur líka miklar vonir við hann.

“Þegar hann er kom-
inn í sitt besta 
form þá er 
alveg ljóst 
að hann 
verður lið-
inu mikill 
styrkur. 
Dean er 
frábær leik-
maður og 
einn allra besti 
sóknarmaðurinn í deildinni,” segir 
Eggert um framherja sinn.

En hvað finnst Ashton þá um Egg-
ert?

“Hann hefur verið frábær. Hann er 
gífurlega áhugasamur og lifir sig inn í 
þetta. Það er alveg augljóst að hann vill 
komast eins langt og hann getur með félag-
ið. Hann talar líka mikið við leikmenn sem er 
eitthvað sem við kunnum að meta.”

STEFNUM Á EFRI HLUTANN
Ashton hefur verið lengi að þrátt fyrir ungan 
aldur. Hann er alinn upp hjá Dario Gradi í 
Crewe Alexandra sem hefur skilað af sér 
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Crewe Alex-
andra 2000 

til 2005  158 
leikir/61 mark

Norwich City 2005 til 2006 
44 leikir/17 mörk

Dean Ashton, hinn 23 ára gamli framherji 
West Ham, er einn af bestu sóknarmönn-
um ensku úrvalsdeildarinnar. Hann 
missti af öllu síðasta tímabili vegna 
ökklameiðsla en miklar vonir eru 
bundnar við hann í ár. Sport hitti 
Ashton í London. 
EFTIR ÓSKAR HRAFN ÞORVALDSSON

Dean Ashton fær það 
erfiða hlutverk að 
taka við hlutverki 

Carlosar Tevez í 
framlínu West 

Ham. NORDIC 

mörgum frábærum leikmönnum. Það lá leið hans til Nor-
wich sem borgaði þrjár milljónir punda fyrir hann í jan-
úar 2005. Ári seinna var hann svo kominn til West Ham 
fyrir meira en helmingi hærri upphæð. Ashton segist 
vera afar ánægður hjá félaginu

“Við erum með gott lið. Það hefur verið eytt miklum 
peningum í góða leikmenn og ég held að tímabilið verði 
afar spennandi. Ég vona að við verðum í efri hluta deild-
arinnar þegar uppi verður staðið,” segir Ashton.

Aðspurður um persónuleg markmið segir hann þau 
einföld. “Ég ætla að vera heill og njóta þess að spila fót-
bolta. Ég set mér engin markmið í fjölda marka eða að 
komast í enska landsliðið. Auðvitað er það draumurinn en 
aðalmálið er að West Ham gangi vel,” segir þessi geð-
þekki framherji.

Enska A-landsliðið 2006 
til? 0 landsleikir Meiddist 
illa á ökkla í fyrsta sinn sem 
hann var valinn í landsliðs-
hópinn

West Ham United 2006 til ? 
11 leikir/3 mörk

ÓTTAÐIST AÐ FÓTBOLTA-
FERILLINN VÆRI BÚINN     



Enski boltinn á Sýn 2
í Sjónvarpi Símans
Njóttu þess að horfa á Enska boltann í bestu mögulegu myndgæðum
í gegnum Sjónvarp Símans.

Tryggðu þér áskrift að Sýn 2 í síma 512 5100.

Þú færð líka aðgang að yfir 1100 bíómyndum í SkjáBíói með einum
takka á fjarstýringunni – aðeins í gegnum Sjónvarp Símans.

800 7000 – siminn.is
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BOLTON
Stofnað: 1874

Heimavöllur: Reebook Stadium (28.723 áhorf.)

Knattspyrnustjóri: Sammy Lee

Besti árangur í úrvalsdeildinni:
6. sæti 2004 til 2005

Dýrasti leikmaður: Nicolas Anelka frá Fener-
bahce (8 milljónir punda 2006)

Komnir: Heiðar Helguson (Fulham), Mikel Alonso 
(R. Sociedad), Gavin McCann (Aston Villa), Jlloyd 
Samuel (Aston Villa), Zoltan Harsanyi (FC Senec), 
Blerim Dzemaili (FC Zürich), Gerald Cid (Bordea-
ux), Danny Guthrie (Liverpool), Daniel Braaten 
(Rosenborg) og Christian Wilhelmsson (Nantes).

Farnir:Tai Ben Haim (Chelsea), César Martin 
(samningslaus), Quinton Fortune (samningslaus), 
Henrik Pedersen 
(samningslaus), Chris 
Howarth (Carlisle) 
og David Thompson 
(samningslaus).

Heiðar Helgu-
son Heiðar ætti 

að njóta meira trausts 
hjá Sammy Lee heldur 
en hann gerði hjá 
Fulham. 

CHELSEA
Stofnað: 1905

Heimavöllur: Stamford Bridge (42.055 áhorf.)

Knattspyrnustjóri: Jose Mourinho

Besti árangur í úrvalsdeildinni: Meistarar 
2004 til 2005 og 2005 til 2006

Dýrasti leikmaður: Andryi Shevchenko frá AC 
Milan (30 milljónir punda 2006)

Komnir: Florent Malouda (Lyon), Tal Ben Haim 
(Bolton), Claudio Pizarro (B. München), Alex (PSV) 
og Steve Sidwell (Reading).

Farnir: Geremi (Newcastle), Khalid Boulahrouz 
(Sevilla), Juan Sebastian Veron (samningslaus), 
Yves Makabu-Ma-Kalambay (Hibernian), Nuno 
Morais (A. Nicosia), 
Jimmy Smith (Nor-
wich), Jimmy Smith 
(Norwich), Ben Sahar 
(QPR) og Michael 
Mancienne (QPR).

Andryi 
Shevchenko 

Þessi markheppni 
Úkraínumaður olli 
miklum vonbrigðum 
á síðasta tímabili.

DERBY
Stofnað: 1884

Heimavöllur: Pride Park (33.597 áhorf.)

Knattspyrnustjóri: Billy Davies

Besti árangur í úrvalsdeildinni: 
8. sæti 1998-1999

Dýrasti leikmaður: Seth Johnson frá Crewe (3 
milljónir punda 1999)

Komnir: Ben Hinchcliffe (samningslaus), Andy 
Todd (Blackburn), Tyrone Mears (West Ham), 
Claude Davis (Sheff. Utd), Lewis Price (Ipswich), 
Andy Griffin (Portsmouth) og Robert Earnshaw 
(Norwich).

Farnir: Lionel Ainsworth (samningslaus), 
Morten Bisgaard (samningslaus), Paul Boertien 
(samningslaus), 
Richard Jackson 
(Luton), Steven Cann 
(samningslaus), Lee 
Grant (Sheff. Wed.), 
Seth Johnson (samn-
ingslaus) og Paul 
Peschisolido (Luton).

Giles Barnes 
Er einn efni-

legasti miðjumaður-
inn í enska boltanum.

EVERTON
Stofnað: 1878

Heimavöllur: Goodison Park (40.569 áhorf.)

Knattspyrnustjóri: David Moyes

Besti árangur í úrvalsdeildinni:
4. sæti 2004-2005

Dýrasti leikmaður: Andy Johnson frá Crystal 
Palace (8,6 milljónir punda 2006)

Komnir: Leighton Baines (Wigan), Phil Jagielka 
(Sheff. Utd), Steven Pienaar (B. Dortmund) og 
Lukas Jutkiewicz (Swindon Town).

Farnir: Gary Naysmith (Sheff. Utd), James Beattie 
(Sheff. Utd), Alessandro Pistone (samningslaus) 
og Richard Wright (West Ham).

James 
Vaug-

han Það hefur 
tekið hann 
lengri tíma að 
slá í gegn en 
menn bjuggust 
við. 

FULHAM
Stofnað: 1879

Heimavöllur: Craven Cottage (tekur 26.300 áhorfendur)

Knattspyrnustjóri: Lawrie Sanchez

Besti árangur í úrvalsdeildinni: 9. sæti 2003 til 2004

Dýrasti leikmaður: Steve Marlet frá Lyon (11,5 milljónir 
punda 2001)

Komnir: Lee Cook (QPR), David Healy (Leeds), Paul Konchesky 
(West Ham), Chris Baird (Southampton), Steven Davis (Aston Villa), 
Diomansy Kamara (West Brom), Adrian Leijer (Melbourne Victory), 
Hameur Bouazza (Watford) og Aaron Hughes (Aston Villa).

Farnir: Heiðar Helguson (Bolton), Tomasz Radzinski (samnings-
laus), Claus Jensen (samningslaus), Mark Pembrigde (samnings-
laus), Mark Crossley (Oldham), Franck Queudrue (Birmingham), 
Michael Brown (Wigan) og Matty Collins (Swansea).

David Healy Ef Healy væri 
jafngóður með félagsliðum 

sínum og hann er með norður-írska 
landsliðinu þá væri hann með betri 
fótboltamönnum heims. Hann hefur 
skorað níu mörk í sex leikjum fyrir 
Norður-Írland í undankeppni EM 2008 
og hann hlýtur að halda áfram á sömu 
braut með Fulham.

LIVERPOOL
Stofnað: 1892

Heimavöllur: Anfield Road (tekur 45.362 áhorfendur)

Knattspyrnustjóri: Rafael Benitez

Besti árangur í úrvalsdeildinni: 2. sæti 2001 til 2002 

Dýrasti leikmaður: Fernando Torres frá Atletico Madrid 
(26,5 milljónir punda 2007)

Komnir: Ryan Babel (Ajax), Yossi Benayoun (West Ham), 
Fernando Torres (Atletico Madrid), Lucas Leiva (Gremio), 
Sebastian Leto (Lanus), Andriy Voronin (Bayer Leverku-
sen), Mikel San Jose (Athletic Bilbao), Nikolay Mihaylov (Lev-
ski Sofia), Krisztian Nemeth (MTK Hungaria), Andras Simon 
(MTK Hungaria) og Ryan Crowther (Stockport).

Farnir: Craig Bellamy (West Ham), Djibril Cisse (Marseille), 
Luis Garcia (Atletico Madrid), Florent Sinama-Pongolle 
(Recreativo Huelva), Jerzy Dudek (Real 
Madrid), Bolo Zenden (Marseille), Robb-
ie Fowler (Cardiff ), Danny Guthrie (Bolt-
on) og Adam Hammill (Southampton).

Fernando Torres Dýrasti leik-
maður i sögu Liverpool sem á 

að verða markaskorarinn sem Liverpool 
hefur ekki átt frá því að Michael Owen 
var og hét.

FRÁ ARSENAL TIL LIVERPOOL
ARSENAL

Stofnað: 1886

Heimavöllur: Emirates Stadium (60.432 áhorf.)

Knattspyrnustjóri: Arsene Wenger

Besti árangur í úrvalsdeildinni: Meistarar 
1997 til 1998, 2001 til 2002 og 2003 til 2004.

Dýrasti leikmaður: Thierry Henry frá Juventus 
(10,5 milljónir punda 1999)

Komnir: Bacary Sagna (Auxerre), Eduardo da 
Silva (Dinamo Zagreb), Lukasz Fabianski (Legia 
Varsjá) og Havard Nordtveit (Haugesund).

Farnir: Jose Antonio Reyes (A. Madrid), Fred-
die Ljungberg (West Ham), Thierry Henry 
(Barcelona), Jeremie Aliadiere (Middlesbrough), 
Fabrice Muamba (Birmingham), Arturo Lupoli 
(Fiorentina), Carlos Vela (Osasuna), Kerrea Gilbert 
(Southend) og Mart 
Poom (Watford)

Robin Van 
Persie Þessi 

ungi Hollendingur 
mun  bera miklu meiri 
ábyrgð í sóknarleik 
Arsenal eftir brott-
hvarf Thierry Henry.

ASTON VILLA
Stofnað: 1874

Heimavöllur: Villa Park (tekur 42.573 áhorfendur)

Knattspyrnustjóri: Martin O’Neill

Besti árangur í úrvalsdeildinni:
2. sæti 1992 til 1993

Dýrasti leikmaður: Ashley Young frá Watford 
(9,65 milljónir punda 2007)

Komnir: Marlon Harewood (West Ham) og Nigel 
Reo-Coker (West Ham)

Farnir: Lee Hendrie (Sheff. Utd), Chris Sutton 
(hættur), Stephen Henderson (Bristol City), 
Aaron Hughes (Fulham), Gavin McCann (Bolton), 
Jlloyd Samuel (Bolton), Steven Davis (Fulham), 
Liam Ridgewell 
(Birmingham) og 
Robert Olejnik 
(Falkirk).

Ashley 
Young 

Þessi eldfljóti og 
leikni kantmaður 
var keyptur fyrir 
metupphæð í jan-
úar og er búist við 
miklu af honum í 
vetur. 

BIRMINGHAM
Stofnað: 1875

Heimavöllur: St. Andrews (30.009 áhorf.)

Knattspyrnustjóri: Steve Bruce

Besti árangur í úrvalsdeildinni: 
10. sæti 2003 til 2004

Dýrasti leikmaður: David Dunn frá Blackburn 
(4,375 milljónir punda 2003)

Komnir: Rafael Schmitz (Lille), Daniel De Ridder 
(Celta Vigo), Richard Kingson (Hammarby) Oliver 
Kapo (Juventus), Garry O’Connor (L. Moskva), 
Fabrice Muamba (Arsenal), Liam Ridgewell (Aston 
Villa), Franck Queudrue (Fulham) og Stuart Parna-
by (Middlesbrough).

Farnir: DJ Campbell (Leicester), Stephen 
Clemence (Leicester), Julian Gray (Coventry), Neil 
Kilkenny (Oldham) og 
Bruno N’Gotty (Leic-
ester).

Oliver Kapo 
Þessi gríðarlega 

öflugi miðjumaður frá 
Fílabeinsströndinni 
hefur mikla reynslu 
þrátt fyrir að vera aðeins 
26 ára gamall. 

BLACKBURN
Stofnað: 1875

Heimavöllur: Ewood Park (31.367 áhorf.)

Knattspyrnustjóri: Mark Hughes

Besti árangur í úrvalsdeildinni: Meistarar 
tímabilið 1994 til 1995

Dýrasti leikmaður: Andy Cole frá Man. Utd (8 
milljónir punda 2001)

Komnir: Maceo Rigters (NAC Breda), Roque 
Santa Cruz (Bayern München) og Gunnar Nielsen 
(BK Frem).

Farnir: Michael Gray (Wolves) og Andy Todd 
(Derby).

Maceo 
Rigters 

Þessi hollenski 
framherji varð 
markahæstur á 
Evrópumóti U-21 
árs landsliða í 
sumar þar sem 
Holland varð 
Evrópumeistari.
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MAN CITY
Stofnað: 1887

Heimavöllur: City of Manch. Stadium (47.726 áhorf.)

Knattspyrnustjóri: Sven-Göran Eriksson

Besti árangur í úrvalsdeildinni:
8. sæti 2004 til 2005

Dýrasti leikmaður: Nicolas Anelka frá Paris St. 
Germain (13 milljónir punda 2002)

Komnir: Geovanni (Benfica), Gelson Fernandes 
(Sion), Martin Petrov (Atletico Madrid), Elano 
(Shakhtar Donetsk), Vedran Corluka (Dinamo Zag-
reb), Javier Garrido (Real Sociedad), Valeri Bojinov 
(Fiorentina) og Rolando Bianchi (Reggina).

Farnir: Trevor Sinclair (Cardiff ), Nicky Weaver 
(Charlton), Stephen Jordan (Burnley), Hatem 
Trabelsi (samningslaus), Joey Barton (Newcastle), 
Nathan D’Laryea (Rochdale) og Sylvain Distin 
(Portsmouth).

Rolando Bianchi 
Ef framherji skorar 

18 mörk með miðlungsliði 
í ítölsku A-deildinni hvað 
getur hann þá gert með 
miðlungsliði í ensku úrvals-
deildinni?

FRÁ MANCHESTER CITY TIL WIGAN

WIGAN
Stofnað: 1932

Heimavöllur: JJB Stadium (25.135 áhorf.)

Knattspyrnustjóri: Chris Hutchings

Besti árangur í úrvalsdeildinni: 10. sæti 2005 til 2006

Dýrasti leikmaður: Emile Heskey frá Birmingham 
(5,5 milljónir punda 2006)

Komnir: Jason Koumas (West Brom), Mario Melchiot 
(Rennes), Titus Bramble (Newcastle), Antoine Sibierski (New-
castle), Andreas Granqvist (Helsingborgs), Antonio Valencia 
(Villarreal), Michael Brown (Fulham) og Carlo Nash (Preston).

Farnir: Leighton Baines (Everton), Andreas Johansson 
(Álaborg BK), Lee McCulloch (Rangers), Arjan De Zeeuw 
(Coventy), David Unsworth (samningslaus), Andy Web-
ster (Rangers) og Matt Jackson (Watford).

Jason Koumas Þessi 27 ára gamli 
velski landsliðsmaður var keyptur 

frá West Brom nú í sumar fyrir 5,3 milljónir 
punda. Hann var valinn besti leikmaðurinn 
utan úrvalsdeildarinnar á síðasta tímabili. 

WEST HAM
Stofnað: 1895

Heimavöllur: Upton Park (35.567 áhorf.)

Knattspyrnustjóri: Alan Curbishley

Besti árangur í úrvalsdeildinni: 5. sæti 1998 til 1999

Dýrasti leikmaður: Craig Bellamy frá Liverpool (7,5 milljónir 
punda 2007)

Komnir: Fredrik Ljungberg (Arsenal), Craig Bellamy (Liverpool), 
Richard Wright (Everton), Julien Faubert (Bordeaux), og Scott 
Parker (Newcastle).

Farnir: Marlon Harewood  (Aston Villa),  Paul Konchesky (Ful-
ham), Yossi Benayoun (Liverpool), Roy Carroll (Rangers), Shaun 
Newton (Leicester City), Nigel Reo-Coker (Aston Villa), Tyrone 
Mears (Derby County), Carlos Tevez (Manchester United) og 
Teddy Sheringham (Colchester United).

Matthew Upson Varnarmaður sem var 
keyptur til West Ham í janúar en spilaði aðeins 

tvo leiki á síðasta tímabili vegna meiðsla. Hann þykir 
hafa allt til að bera til að komast í enska landsliðið en 
hefur ekki enn náð að standa undir væntingum.

NEWCASTLE
Stofnað: 1881

Heimavöllur: St. James’ Park (52.387 áhorf.)

Knattspyrnustjóri: Sam Allardyce

Besti árangur í úrvalsdeildinni:
2. sæti 1995 til 1996 og 1996 ti 1997

Dýrasti leikmaður: Alan Shearer frá Blackburn 
(15 milljónir punda 1996)

Komnir: Jose Enrique (Villarreal), Geremi 
(Chelsea), David Rozehnal (Paris Saint Germain), 
Joey Barton (Man. City), Alan Smith (Manchester 
United) og Mark Viduka (Middlesbrough)

Farnir: Olivier Bernard (samningslaus), Lee Clark 
(hættur), Kris Gate (samningslaus), Craig Moore 
(samningslaus), Pavel Srnicek (samningslaus), Scott 
Parker (West Ham), Alan O’Brien (Hibernian), Titus 
Bramble (Wigan) og Antoine Sibierski (Wigan).

Joey Barton Skapmikill miðjumaður 
sem Manchester City gat ekki beðið eftir 

að losna við. Enginn deilir um 
getuna sem skipar honum í hóp 
bestu miðjumanna deildarinnar. 
Allir efast hins vegar um skapið 
sem hleypur oft með hann í 
gönur. Ef Allardyce nær að róa 
Barton þá verður hann frábær.

SUNDERLAND
Stofnað: 1879

Heimavöllur: Stadium of Light (49.000 áhorf.)

Knattspyrnustjóri: Roy Keane

Besti árangur í úrvalsdeildinni: 
7. sæti 1999 til 2000 og 2000 til 2001

Dýrasti leikmaður: Craig Gordon frá Hearts 
(7 milljónir punda 2007)

Komnir: Craig Gordon (Hearts), Paul McShane 
(West Brom), Dickson Etuhu (Norwich City), 
Kieran Richardson (Man. Utd), Michael Chopra 
(Cardiff City), Russell Anderson (Aberdeen) og 
Greg Halford (Reading).

Farnir: Stephen Elliott (Wolves), Arnau Riera (Falkirk), 
Dan Smith (Aberdeen), Kenny Cunningham (samn-
ingslaus), Tommy Miller (Ipswich), William Mocquet 
(samningslaus) og Kevin Smith (samningslaus).

Michael Chopra Framherji 
sem var afskrifaður hjá New-

castle en átti síðan frábært tímabil 
með Cardiff í fyrra þar sem hann 
skoraði 22 mörk í 1. deildinni. Á enn 
eftir að sanna að hann geti staðið 
sig á meðal þeirra bestu.

PORTSMOUTH
Stofnað: 1898

Heimavöllur: Fratton Park 
(tekur 20.224 áhorfendur)

Knattspyrnustjóri: Harry Redknapp

Besti árangur í úrvalsdeildinni:
9. sæti 2006 til 2007 

Dýrasti leikmaður: Sulley Ali Muntari frá Udin-
ese (7 milljónir punda 2007)

Komnir: David Nugent (Preston), Hermann 
Hreiðarsson (Charlton), Sylvain Distin (Man. City), 
Sulley Ali Muntari (Udinese), Martin Cranie (Sout-
hampton), Arnold Mvuemba (Rennes) og John 
Utaka (Rennes).

Farnir: Svetoslav Todorov (Charlton) og Andy 
Griffin (Derby).

David Nugent Komst í 
enska landsliðið á síðasta 

tímabili þrátt fyrir að spila í 1. 
deildinni. Er talinn vera efnileg-
asti framherji Englands en á eftir 
að sanna sig í efstu deild.

READING
Stofnað: 1871

Heimavöllur: Madejski Stadium (tekur 24.000 
áhorfendur)

Knattspyrnustjóri: Steve Coppell

Besti árangur í úrvalsdeildinni:
8. sæti 2006 til 2007 

Dýrasti leikmaður: Leroy Lita frá Bristol City (1 
milljón punda 2005)

Komnir: Emerse Fae (Nantes) og Kalifa Cisse 
(Boavista).

Farnir: Scott Davies (Aldershot), Jonathan 
Hayes (Leicester City), Steve Sidwell (Chelsea), 
Alan Bennett (Southampton) og Greg Halford 
(Sunderland).

Leroy Lita Hann er 23 
ára gamall framherji 

sem skoraði 14 mörk fyrir 
Reading á síðasta tímabili. 
Hann var besti maður enska 
U-21 árs landsliðsins á EM 
í sumar og má búast við 
honum tvíefldum til leiks á 
komandi tímabili.

MAN. UTD
Stofnað: 1878

Heimavöllur: Old Trafford (47.726 áhorf.)

Knattspyrnustjóri: Alex Ferguson

Besti árangur í úrvalsdeildinni: Meistarar 
1992 til 1993, 1993 til 1994, 1995 til 1996, 1996 til 
1997, 1998 til 1999, 1999 til 2000, 2000 til 2001, 
2002 til 2003, 2006 til 2007.

Dýrasti leikmaður: Rio Ferdinand frá Leeds (30 
milljónir punda 2002)

Komnir: Anderson (Porto), Nani (Sporting Lis-
bon), Owen Hargreaves (Bayern München), Carlos 
Tevez (West Ham) og Tomasz Kuszczak (West 
Brom).

Farnir: Kieran Richardson (Sunderland), Guis-
eppe Rossi (Villarreal) og 
Alan Smith (Newcastle).

Nani Þessi ungi 
Portúgali fagnar 

mörkum með tvöföldum 
heljarstökkum. Honum 
hefur verið líkt við landa 
sinn Cristiano Ronaldo og 
má teljast góður ef hann 
stendur undir því.

TOTTENHAM
Stofnað: 1882

Heimavöllur: White Hart Lane (36.240 áhorf.)

Knattspyrnustjóri: Martin Jol

Besti árangur í úrvalsdeildinni: 
5. sæti 2005 til 2006 og 2006 til 2007

Dýrasti leikmaður: Darren Bent frá Charlton 
(16,5 milljónir punda 2007)

Komnir: Danny Rose (Leeds United), Younes 
Kaboul (Auxerre), Darren Bent (Charlton Athletic), 
Adel Taarabt (Lens), Kevin-Prince Boateng (Hert-
ha Berlín) og Gareth Bale (Southampton).

Farnir: Emil Hallfreðsson (Lyn), Mark Yeates 
(Colchester United), Reto Ziegler (Sampdoria) og 
Charlie Lee (Peterborough United).

Gareth Bale Þessi 17 ára gamli bakvörður 
sló í gegn með Sout-

hampton á síðasta tímabili 
og það ber flestum saman 
um að hann eigi afar bjarta 
framtíð fyrir höndum. Það 
verður gaman að sjá hvaða 
framförum hann tekur undir 
stjórn Martins Jol. 

MIDDLESBOROUGH
Stofnað: 1881

Heimavöllur: Riverside Stadium (35.100 áhorf.)

Knattspyrnustjóri: Gareth Southgate

Besti árangur í úrvalsdeildinni:
7. sæti 2004 til 2005

Dýrasti leikmaður: Massimo Maccarone frá 
Empoli (8,15 milljónir punda 2002)

Komnir: Luke Young (Charlton Athletic), Tuncay 
Sanli (Fenerbahce), Jeremie Aliadiere (Arsenal) og 
Jonathan Woodgate (Real Madrid).

Farnir: Mark Viduka (Newcastle), Danny Graham 
(Carlisle United), Malcolm Christie (samnings-
laus), Stuart Parnaby (Birmingham City), James 
Morrison (West Brom) og Abel Xavier (Los 
Angeles Galaxy).

Tuncay Sanli Þess-
um 25 ára gamla 

tyrkneska framherja er 
ætlað að fylla skarðið sem 
Mark Viduka skilur eftir sig 
í framlínu Middlesbrough. 
Skoraði mikið fyrir Fener-
bahce en það verður erfið-
ara í ensku úrvalsdeildinni. 





» UM DIDIER DROGBA?

1. Hvað skoraði hann mörg mörk 
í ensku úrvalsdeildinni á síðasta 
tímabili?

2. Í hvða stjörnumerki er Drogba?

3. Hvaða liði spilaði hann fyrst 
með?

4. Hversu oft hefur hann verið 
valinn knattspyrnumaður ársins í 
Afríku?

5. Hvað borgaði 
Chelsea mikið 
fyrir Drogba 
þegar hann 
var keyptur frá 
Marseille?

6.Hvenær lék hann sinn fyrsta 
landsleik fyrir Fílabeinsströndina?

7. Hvað heitir hann fullu nafni?

8. Fyrir hvaða súkkulaði hefur hann 
leikið í auglýsingu?

9. Hvað er Drogba stór?

10. Hvað heitir bróðir hans 
sem reyndi að komast að sem 
atvinnumaður hjá Leyton Orient án 
árangurs?

TUGURINN

F immta sæti ensku úrvals-
deildarinnar hefur verið nið-
urstaðan fyrir Tottenham 

undanfarin tvö ár. Nú vilja forráða-
menn félagsins að Martin Jol, knatt-
spyrnustjóri liðsins, geri atlögu að 
því að komast upp í hóp toppliðanna 
Manchester United, Chelsea, Liver-
pool og Arsenal. 

Til þess að ná því markmiði hefur 
félagið til að mynda komið sér upp 
framherjakvartett sem flest öll lið 
Evrópu horfa öfundaraugum til. 
Darren Bent, framherji Charlton, 
var keyptur fyrir metupphæð í 
sumar en fyrir voru á fleti Búlgar-
inn Dimitar Berbatov, Jermain 
Defoe og Robbie Keane. Þeir skor-
uðu allir yfir tíu mörk í ensku úrvals-
deildinni á síðasta tímabili og Jol 
veit sem er að honum er vandi á 
höndum þegar kemur að því að velja 
byrjunarliðið fyrir fyrsta leik.

„Allir framherjarnir verða að 
leggja hart að sér til að komast í 
liðið. Við eyddum 16,5 milljónum 
punda í Darren Bent en Jermain 

Defoe er jafnverðmætur og Dimitar 
Berbatov myndi sjálfsagt vera dýr-
ari,“ segir Jol sem stendur frammi 
fyrir því gamalkunna vandamáli að 
halda öllum fjórum framherjunum 
ánægðum.

Jol hefur þó hrósað Íranum Robb-
ie Keane sérstaklega en hann fór á 
kostum seinni hluta tímabilsins í 
fyrra. „Robbie hefur skipt mestu 
máli undanfarin tímabil. Hann hefur 
alltaf verið til staðar þegar ég hef 
þurft á honum að halda og hefur 
mikil áhrif á aðra leikmenn liðsins,“ 
segir Jol. Hann viðurkennir að 
pressan sé töluverð. „Fólk ætlast til 
að við náum árangri og auðvitað er 
meiri pressa. En við erum með 
sterkara lið en í fyrra og ef við byrj-
um vel þá getum við gert eitthvað 
sérstakt,“ segir Jol.

Ekki hefur gætt mikillar sundr-
ungar meðal framherjanna fjögurra 
þrátt fyrir mikla samkeppni og til að 
mynda segir Robbie Keane að sam-
keppni sé alltaf góð því hún geri það 
að verkum að menn leggja harðar að 

sér. „Það þarf að hafa fyrir því að 
komast í liðið og sannfæra þjálfar-
ann um að þú sért rétti maðurinn. 
Það er hverjum manni hollt,“ segir 
Keane.

Darren Bent veit sem er að sam-
keppnin er hörð en hann hræðist 
hana ekki. „Miðað við þá fram-
herja sem eru til staðar þá veit ég 
vel að það verður erfitt að kom-
ast í liðið. Ég held hins vegar að 
ég sé öðruvísi en hinir fram-
herjarnir að því leyti að þeir 
vilja koma aftur og sækja bolt-
ann á meðan ég einblíni á svæð-
ið fyrir aftan varnarlínuna. 
Vonandi gengur mér vel að 
spila með þeim öllum,“ segir 
Bent.

Í nýlegri könnun sem gerð 
var meðal stuðningsmanna 
Tottenham telja flestir að 
Dimitar Berbatov og Robbie 
Keane munu byrja saman 
frammi í fyrsta leiknum gegn 
Sunderland á Leikvangi ljós-
anna.

1. THIERRY HENRY, 
Arsenal Skoraði 27 mörk 
fyrir Arsenal tímabilið 2005 
til 2006, 25 mörk tímabilið 
2004 til 2005 og 30 mörk 
tímabilið 2003 til 2004.

2. RUUD VAN NISTEL-
ROOY, Manchester 
United Skoraði 25 mörk 
fyrir Manchester United 
tímabilið 2002 til 2003.

3. ALAN SHEARER, New-
castle og Blackburn Skor-
aði 25 mörk fyrir Newcastle 
tímabilið 1996 til 1997, 31 
mark fyrir Blackburn tíma-
bilið 1995 til 1996, 34 mörk 
fyrir Blackburn tímabilið 
1994 til 1995, 31 mark fyrir 
Blackburn tímabilið 1993 
til 1994.

4. ROBBIE FOWLER, 
Liverpool Skoraði 28 mörk 

fyrir Liverpool tímabilið 
1995 til 1996, 25 mörk tíma-
bilið 1994 til 1995.

5. LES FERDINAND, 
Newcastle Skoraði 25 mörk 
fyrir Newcastle tímabilið 
1995 til 1996.

6. ANDY COLE, Newcastle
Skoraði 34 mörk fyrir New-
castle tímabilið 1993 til 1994.

7. CHRIS SUTTON, 
Norwich Skoraði 25 mörk 
fyrir Norwich tímabilið 1993 
til 1994.

8. KEVIN PHILLIPS, 
Sunderland Skoraði 30 

mörk fyrir Sunderland tíma-
bilið 1999 til 2000.

9. MATTHEW LE TISSI-
ER, Southampton Skoraði 
25 mörk fyrir Southampton 
tímabilið 1993 til 1994.

10. PETER BEARDSLEY, 
Newcastle Skoraði 25 mörk 
fyrir Newcastle tímabilið 
1993 til 1994.
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TÍU SEM HAFA SKORAÐ YFIR 25 MÖRK Í ENSKU ÚRVALSDEILDINNI

HINIR FJÓRIR FRÆKNU
Tottenham hefur sennilega á að skipa bestu framherjasveit ensku úrvalsdeildarinnar. Fjórir fram-
herjar í hæsta gæðaflokki og ljóst að Martin Jol, stjóri liðsins, er ekki öfundsverður af því að velja 
tvo þeirra í byrjunarliðið hverju sinni. EFTIR ÓSKAR HRAFN ÞORVALDSSON

DARREN BENT
Aldur: 23 ára
Þjóðerni: enskur
Númer: 23
Kaupverð: 16,5 milljónir punda
Fyrri félög: Ipswich og Charlton
Leikir/mörk í fyrra: 32/13
Landsleikir/mörk: 2/0

DIMITAR BERBATOV
Aldur: 26 ára
Þjóðerni: búlgarskur
Númer: 9
Kaupverð: 10,9 milljónir punda
Fyrri félög: CSKA Sofia (Búlgaríu) 
og Bayer Leverkusen (Þýskalandi)
Leikir/mörk í fyrra: 33/12
Landsleikir/mörk: 47/28

JERMAIN DEFOE
Aldur: 24 ára
Þjóðerni: enskur
Númer: 18
Kaupverð: 7 milljónir punda
Fyrri félög: Charlton, West Ham 
og Bournemouth (lán)
Leikir/mörk í fyrra: 34/10
Landsleikir/mörk: 24/3

ROBBIE KEANE
Aldur: 27 ára
Þjóðerni: írskur
Númer: 10
Kaupverð: 7 milljónir punda
Fyrri félög: Wolves, Coventry, 
Internazionale (Ítalíu) og Leeds
Leikir/mörk í fyrra: 27/11
Landsleikir/mörk: 72/29

Martin Jol, stjóri 
Tottenham, 
á við  lúxus-
vandamál að 
stríða því hann 
getur valið á 
milli fjögurra 
frábærra fram-

herja.

HVAÐVEISTU

Svör: 1. Hann skoraði 20 mörk. 2. Hann 
er fiskur (fæddur 11. mars 1978). 3. Hann 
spilaði fyrst með franska 2. deildarliðinu 
Le Mans. 4. Hann hefur einu sinni verið 
valinn, 2006 til 2007. 5. Chelsea borgaði 
24 milljónir punda fyrir hann. 6. Hann lék 
sinn fyrsta landsleik 9. september 2002 
gegn Suður Afríku. 7. Hann heitir Didier 
Yves Drogba Tébily. 8. Hann hefur leikið í 
auglýsingu fyrir Kinder Bueno. 9. Hann er 
188 sm á hæð. 10. Hann heitir Joel Drogba.



Enski boltinn

Tippaðu á enska boltann
á 1x2.is eða á næsta sölustað!
opið á sölustöðum til kl. 13.00 laugardag

Íslenskar getraunir styrkja íþróttafélögin í landinu 
um tugir milljóna á hverju ári.

Getraunir gera leikinn skemmtilegri 
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„Liverpool: Alltaf líklegir … 
  í Framrúðubikarnum.“
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» MANCHESTER UNITED „Ég man ekki eftir því í den að hafa 
haft neinar sérstakar taugar til fótboltaliða, og gerði jafnvel grín að 
fullorðnum karlmönnum, sem voru ekki mönnum sinnandi ef þeir 
annaðhvort misstu af leik með uppáhaldsliðinu, eða það sem verra 
var; horfðu á tapleik og eyddu næstu dögum í þunglyndi. Hin síðari 
ár hef ég öðlast aðeins meiri skilning á þessum trúarbrögðum og er 
næstum farin að sýna þessum sveiflum í sálarlífi fótboltaáhuga-
manna umburðarlyndi. Logi á heiðurinn af þessum sinnaskiptum 
mínum, því ég held að það sé ekki hægt að búa með slíkum áhuga-
manni um enska boltann án þess 
að smitast. Manchester United er lið 
heimilisins, ég á það jafnvel til að setj-
ast niður með manninum mínum og 
gleyma mér yfir leikjum, sérstaklega 
þegar mikið er í húfi. En ég græt mig 
svo sem ekki í svefn þótt United tapi.”

Svanhildur Hólm Valsdóttir, 
fjölmiðlakona

ÍBÚNINGS-
KLEFANUM

AF HVERJU HELD ÉG MEÐ

Forsíðumyndina tók Adam Scott 
af Hermanni Hreiðarssyni, knatt-
spyrnumanni hjá Portsmouth.

Útgefandi: 365, Ritstjóri:  Óskar Hrafn 
Þorvaldsson oskar@frettabladid.is, 
Útlitshönnun: Kristín Agnarsdóttir 
kristina@frettabladid.is
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TREYSTI Á HJARTAÐ 

ÍVAR INGIMARSSON

MEÐ 200 MILLUR Á ÁRI

DEAN ASHTON

HÉLT AÐ FERILLINN 
VÆRI BÚINN

EIÐUR SMÁRI

BLÓÐ SVITI OG TÁR

ANDY GRAY

FINNST RONALDO
BESTUR Á ENGLANDI

– EKKI  HÆFILEIKANA

HERMANN HREIÐARSSON TALAR 
UM ÁRIN TÍU Í ENSKA BOLTANUM

MEÐ BRYNJARI
1. Hver er verst klæddur?

„Það er 
Jen Little. 
Hann er týp-
ískur breskur í 
sínum gallabux-
um, pólóbol og 

strigaskóm. Svo er hann líka í verstu 
nærbuxunum.”

2. Hver hlustar á verstu tónlistina?
„Það er Marcus Hahnemann. Hann 
býður upp á þungarokk af þyngri 
gerðinni, Slitknot og eitthvað álíka. 
Það sleppur þegar 
hann er með heyrn-
artólin á eyrunum.” 

3. Hver á flottasta 
bílinn?
„Það er Ibrahima 
Sonko. Hann á 
hvítan Range Rover 
með öllu tilheyrandi.”

4. Hvaða vonda siði er herbergisfé-
laginn þinn með?
„Hann Ívar er ekki með neina vonda 
siði. Hann á það reyndar til að fara 
að sofa svolítið snemma, á milli 9 
og 10, þannig að það þarf að taka 
tillit til hans þá. Ég lækka þá bara í 
sjónvarpinu.”

5. Hver er stæltastur?
„Það er Ibrahima Sonko. Hann er alveg 
hrikalegur. Ég held að hann sé fæddur 
svona. Hann er hátt í tveir metrar og 
bara vöðvar.”

6. Hver er alltaf á síðustu stundu?
„Það er Sonko líka. Hann sér um 
sektarsjóðinn og borgar mest í hann 
sjálfur.”

7. Hver eyðir mestum tíma fyrir 
framan spegilinn?
„John Halls er svolítill súkkulaðitöffari 
og eyðir miklum tíma fyrir framan 
spegilinn.”

ERFIÐUSTU
ANDSTÆÐINGARNIR

LEDLEY KING 

Félag: Tottenham

Aldur: 26 ára

„Ég hef spilað þrisvar 
á móti honum, síðast 
með Fulham á síðasta 
tímabili. Hann er 
hrikalega erfiður. 
King hefur allt, hann 
er svakalega fljótur, 
sterkur og það er 
mjög erfitt að komast 
framhjá honum. Síðan 
er hann líka gífurlega 
öflugur í loftinu, sá 
besti sem ég hef lent 
í,” segir Heiðar um 
Ledley King. 

WILLIAM GALLAS

Félag: Arsenal

Aldur: 29 ára

„Hann er ekki 
mikið fyrir að vaða í 
tæklingar heldur er 
hann klókur og les 
leikinn vel. Gallas 
er líka mjög sterkur 
og lúmskt fljótur. Ég 
spilaði á móti honum 
þegar hann var hjá 
Chelsea og það var 
svakalega erfitt,” segir 
Heiðar um William 
Gallas.

JOHN TERRY

Félag: Chelsea

Aldur: 26 ára

„Eins og flestir hafa 
séð þá veður hann 
í allt. Fólk gleymir 
því stundum hversu 
góður hann er í raun 
og veru með boltann 
því hugrekki hans og 
barátta er oft meira 
áberandi. Hann er 
líka mikill leiðtogi og 
sífellt talandi ofan í 
hálsmálið á manni,” 
segir Heiðar um John 
Terry.

SOL CAMPBELL

Félag: Portsmouth

Aldur: 32 ára

„Campbell er einn 
sá allra harðasti sem 
hægt er að lenda 
í. Hann er algjör 
járnkarl og hikar ekki 
við að tækla menn. 
Það er ekkert sérstakt 
að fá hann á sig á 
fullri ferð enda mikið 
stykki,” segir Heiðar 
um Sol Campbell.

RIO FERDINAND

Félag: Man United

Aldur: 28 ára

„Það sem ég tók eftir 
þegar ég spilaði á 
móti Ferdinand er að 
hann fer ekki í einvígi 
heldur les hlaupin. 
Hann virðist hafa 
þá náðargáfu að sjá 
aðeins á undan hvert 
maður ætlar að fara. 
Hann er mjög rólegur 
og yfirvegaður á 
boltanum, afar erf-
iður andstæðingur,” 
segir Heiðar um Rio 
Ferdinand.

Framherjinn Heiðar
Helguson, sem gekk 

á dögunum til liðs við 
Bolton, hefur spilað 
tvö og hálft tíma-
bil í ensku úrvals-
deildinni á átta ára 
ferli sínum í enska 
boltanum. Sport 
fékk Heiðar til að 
segja frá fimm erf-
iðustu andstæðing-
unum. EFTIR ÓSKAR

HRAFN ÞORVALDSSON

É g er nú aldrei smeykur þegar ég mæti þess-
um mönnum. Þetta eru allt svo miklir klump-
ar að ég pæli ekkert í stærðinni á þeim,“ 

segir framherjinn harðskeytti Heiðar Helguson 
þegar Sport spurði hann um fimm erfiðustu and-
stæðingana í ensku úrvalsdeildinni.

Heiðar, sem hefur leikið tvö og hálft tímabil í 
ensku úrvalsdeildinni með Watford og Fulham, 
hefur mætt mörgum af bestu varnarmönnum heims 
og átti í vandræðum með að finna þá fimm erfið-
ustu. „Mega þeir ekki frekar vera tíu?“ spurði hann 
og hló.

Heiðar, sem er nýgenginn í raðir Bolton, gat þó 
fundið fimm erfiðustu andstæðingana eftir nokkra 
umhugsun. Það kemur varla á óvart að harðjaxlar 
eins og John Terry og Sol Campbell séu meðal þeirra 
erfiðustu sem Heiðar hefur mætt auk Rio Ferdin-
and, William Gallas og Ledley King, varnarmanns 
Tottenham. Fjórir af þeim eru enskir og einn fransk-
ur. „Ég vildi að ég gæti bætt Jamie Carragher við. 
Ég er mikill aðdáandi hans,“ segir Heiðar.






