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Flestir íslenskir handboltaunnendur kannast ágætlega við hinn 
56 ára gamla Dana, Anders Dahl-Nielsen. Hann þjálfaði KR eina 
leiktíð fyrir 25 árum og var svo yfirmaður Arons Kristjánssonar 
hjá Skjern í Danmörku. Hann er núna yfirmaður íþróttamála hjá 
þýska stórliðinu Flensburg en með því leika Íslendingarnir Alex-
ander Petersson og Einar Hólmgeirsson. Sport hitti Anders-Dahl í 
höfuðstöðvum Flensburg á dögunum og fékk að skyggnast bak við 
tjöldin í fylgd þessa viðkunnanlega Dana.
„Aðalmunurinn á Flensburg og Skjern felst í því að deildin hér er 
miklu stærri og hér er allt umfangið meira. Fleiri stórleikir, fleira 
fólk og annað. Sem stofnun þá er Skjern svipað vel rekið en allar 
aðstæður hjá þessu félagi eru miklu betri. Hér er allt til alls og 
það á sama stað. 
Við erum með félagsaðstöðuna, líkamsræktaraðstöðuna, 
æfingaaðstöðuna og allt annað á nákvæmlega sama 
staðnum sem er mikill kostur. Reksturinn er líka allt 
annar og veltan hjá Flensburg er rúmlega helmingi 
meiri en hjá Skjern,“ sagði Anders Dahl er hann 

settist niður með blaðamanni á kaffistofunni eftir að 
við höfðum farið ítarlega yfir alla aðstöðuna sem er hjá 
félaginu og verður að segjast eins og er að hún er til 
mikillar fyrirmyndar.

VILJUM HAFA DANSKA OG 
SKANDINAVÍSKA LEIKMENN
Það vekur nokkra athygli að skandinavískir leikmenn eru í 
miklum metum hjá félaginu. Danir hafa löngum verið 
áberandi sem er eðlilegt þar sem bærinn er rétt við 
landamæri Danmerkur. Þjálfarinn er sænskur og 
nýjasta viðbótin voru tveir Íslendingar 
síðasta sumar.
„Við leggjum mikið upp úr því að hafa 
skandinavíska leikmenn hér. Það er líka 
mikilvægt að hafa danska leikmenn 
hér því þeirra fólk vill sjá þá spila og 
hingað mæta örugglega um 1.500 
Danir á hvern leik. 
Bærinn er líka hálf danskur og 
hér búa margir Danir. Því er það 
félaginu mikilvægt að hafa 
danska leikmenn í liðinu,“ sagði 
Anders Dahl, en á meðal 
sterkra danskra leikmanna hjá 
félaginu eru hornamennirnir 
Lars Christiansen og Sören Stryger 
sem og línumaðurinn Michael Knudsen.

SKANDINAVAR HAFA KOSTINA SEM 
VIÐ LEITUM AÐ
„Það er ekki litið á Dani og Skandinava 
sem erlenda leikmenn hér. Félagið vill hafa 
ákveðinn kúltúr og ákveðna ásjónu og er 
ekki sama um hvernig leikmenn spila með 
félaginu. Skandinavískir leikmenn passa 

fullkomlega inn í þessa ásjónu enda annálaðir vinnuhestar sem bera 
sig vel innan vallar sem utan. Eru oftar en ekki til fyrirmyndar í öllu 
sem þeir gera og eru til í að leggja mikið á sig. Það eru kostir sem við 
kunnum að meta,“ sagði Daninn geðþekki.

ÞRJÚ FÉLÖG Í DEILDINNI EIGA MEST AF PENINGUM
Þótt Flensburg sé stórt félag nýtur það ekki sama munaðar og þrjú 
önnur félög, Kiel, Hamburg og Rhein Neckar Löwen, sem eru 
ríkulega styrkt af fjársterkum einstaklingum.
„Mennirnir sem standa á bak við þessi félög eru til í að greiða nánast 

hvað sem er fyrir leikmenn og því getur reynst erfitt að keppa 
við þau. Þess vegna verðum við að leggja meiri áherslu á að 

fá rétta blöndu af leikmönnum af svipuðum meiði. Við 
kvörtum samt ekki yfir þessu ástandi enda getur það 
haft sína ókosti því þessir einstaklingar vilja örugglega 
hafa puttana í ýmsum hlutum sem þeir eiga ekki að 
koma nálægt. Hér er enginn til að segja okkur fyrir 
verkum og það er gott,“ sagði Anders Dahl.
Það hefur vantað nokkurn stöðugleika í leik Flensburg 
það sem af er. Það hefur lagt lið eins og meistara Kiel og 

svo tapað fyrir slakari liðum.
„Deildin er að jafnast. Svo getur allt gerst í íþrótttum. 

Við megum ekki gleyma því. Liðið okkar hefur misst 
heimsklassamenn í meiðsli og svo eru 

nokkrir lykilmenn á borð við 
Boldsen farnir,“ sagði Anders.

ÍSLENDINGARNIR ERU 
FRÁBÆRAR MANNESKJUR
Það var ekki annað að heyra á 
fólki í Flensburg en að það væri 
mjög ánægt með íslensku 
leikmennina tvo sem komnir eru 
til félagsins.
„Við erum mjög þakklátir fyrir 
að fá þessa stráka. Þeir eru 

frábærar manneskjur sem eru 
til fyrirmyndar í öllu sem þeir 

gera og leggja sig mjög hart fram á 
æfingum. Við sjáum ekki eftir því að 

hafa fengið þá til liðs við okkur. 
Alex féll strax vel inn í liðið en Einar 
hefur verið ákaflega óheppinn en við 

væntum þess að hann verði mikill 
styrkur fyrir liðið þegar hann kemst 
aftur á ferðina,“ sagði Anders en 

aðalkeppinautur Einars, Pólverjinn 
Marcin Lijewski, er væntanlega á förum 
til Hamburg næsta sumar, sagði Anders 

Dahl-Nielsen að lokum.

ERUM MJÖG ÁNÆGÐIR 
MEÐ ALEX OG EINAR
Íslandsvinurinn Anders Dahl-Nielsen, sem er yfirmaður íþróttamála hjá þýska stórliðinu Flens-
burg, segir að félagið sé mjög ánægt með þá Alexander Petersson og Einar Hólmgeirsson sem 
komu til félagsins í fyrrasumar. Í viðtali við Sport ræðir Dahl-Nielsen um lífið í þýsku úrvalsdeildin-
ni og af hverju félagið sé meira og minna skipað skandinavískum einstaklingum.
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Anders Dahl-Nielsen

Aldur: 56 ára

Staða: Yfirmaður íþróttamála 
hjá Flensburg

Ágrip:

Anders Dahl er með þekkt-
ari mönnum í danska hand-
boltaheiminum. Hann var 
frábær handboltamaður á 
sínum tíma og spilaði eina 
209 leiki með danska lands-
liðinu á sínum tíma. Hann er 
þriðji markahæsti leikmaður 
danska landsliðsins frá upp-
hafi með 610 mörk.

Anders Dahl kom til Íslands í 
byrjun níunda áratugar síð-
ustu aldar. Hann þjálfaði þá 
KR eitt tímabil og meðal læri-
sveina hans var Alfreð Gísla-
son, landsliðsþjálfari Íslands. 
Anders hefur alla tíð síðan 
borið sterkar tilfinningar til 
Íslands og er mikill KR-ingur. 
Hann þjálfaði síðan danska 
félagið Ribe áður en hann var 
ráðinn þjálfari hjá Flensburg 
upp úr 1990.

Anders Dahl þjálfaði Flens-
burg í ein fimm ár. Hann fór 
þaðan til Skjern og þjálf-
aði danska liðið í ein sex ár. 
Þá tók hann við sem fram-
kvæmdastjóri hjá félaginu og 
var þá yfirmaður Arons Kristj-
ánssonar er hann þjálfaði 
Skjern.

Anders Dahl var síðan boðin 
staða yfirmanns íþróttamála 
hjá Flensburg síðasta og hann 
er því kominn á fornar slóðir. 
Hann situr einnig á bekkn-
um hjá Flensburg í leikjum og 
gefur hinum sænska þjálfara 
liðsins, Kent-Harry Anderson, 
góð ráð ef á þarf að halda.
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NÝ KYNSLÓÐ RYÐUR SÉR 
TIL RÚMS Í HOLLANDI

Royston Drenthe

Aldur: 20 ára

Staða: Vinstri bakvörður/vængmaður

Félag: Real Madrid

Hæð: 168 sm.  Þyngd: 70 kíló

Leikstíll: Lítill og snaggaralegur en ótrúlega tekn-
ískur og fljótur vængmaður, sem þó getur einnig 
spilað í stöðu bakvarðar. Minnir um margt á Roberto 
Carlos. 

EINTÓMIR
SNILLINGAR
Johan Cruyff er af flestum talinn 
besti knattspyrnumaður Hollendinga 
frá upphafi og var hann fyrirliði og 
leikstjórnandi eins skemmtilegasta 
landsliðs frá upphafi. 

Marco van Basten, Ruud Gullit 
og Frank Rijkaard voru aðal-
mennirnir í liðinu sem kom upp á 9. 
áratugnum en á 10. áratugnum var 
hollenska liðið að mestu leyti byggt 
upp á leikmönnum Ajax, svo sem 
De Boer-tvíburabræðrunum, 
Edgar Davids, Patrick Kluivert 
og fleirum.

Fyrst voru það Johan Cruyff, Johan Neeskens, 
Rob Rensenbrink og allir hinir snillingarnir í 
gullaldarliði Hollendinga. Við þeirra 
kefli tóku leikmenn á borð við 
Ruud Gullit, Marco van Basten 
og Frank Rijkaard og síðar 
Clarence Seedorf, Edgar 
Davids, Patrick Kluivert og 
fleiri. Nú er ný kynslóð 
hollenskrar knattspyrnu 
að ryðja sér til rúms þar 
sem Royston 
Drenthe, Ryan Babel, 
Hedwiges Maduro og fleiri 
eru aðalmennirnir.   

HEDWIGES
MADURO

Aldur: 22 ára

Staða: Miðjumaður

Félag: Ajax

Hæð: 184 cm  
Þyngd: 79 kíló

Leikstíll: Týpískur 
miðjumaður sem 
alinn hefur verið 
upp hjá Ajax. Held-
ur sig djúpt á vellin-
um og stjórnar spil-
inu með frábærum 
sendingum. 

EFTIR VIGNI 
GUÐJÓNSSON

Ryan Babel

Aldur: 20 ára

Staða: Vængmaður

Félag: Liverpool

Hæð: 184 cm  
Þyngd: 79 kíló

Leikstíll: Fljótur 
og lunkinn alhliða 
miðjumaður sem 
þó líður best úti á 
vængjunum. Frábær 
í stöðunni maður 
á mann og skorar 
mikið af væng-
manni að vera. 

SMUR- BÓN OG DEKKJAÞJÓNUSTAN
SÆTÚNI 4 • SÍMI 562 6066

SUMARDEKK 
HEILSÁRSDEKK
OLÍS SMURSTÖÐ
BÓN OG ÞVOTTUR 

HJÓLBARÐAÞJÓNUSTA 
RAGEYMAÞJÓNUSTA 
BREMSUKLOSSAR
PÚSTÞJÓNUSTA

Smurþjónusta
fyrir allar gerðir bíla

Eigum olíusíur í flestar gerðir bíla
Komdu með bílinn til okkar!

Frábær verð og góð þjónusta!
Alltaf heitt á könnunni!
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H ollensk knattspyrna hefur 
haft það fyrir reglu að endur-
nýja sig með reglulegu milli-

bili í gegnum árin og svo virðist sem 
brunnur efnilegra knattspyrnumanna 
hjá þjóðinni sé svo gott sem botn-
laus.

Sem fyrr er framtíðin björt, enda 
hafa Hollendingar orðið Evrópu-
meistarar u-21 árs landsliða síðustu 
tvö ár. Liðið hafði mikla yfirburði í 
keppninni sem fram fór í sumar og 
vann Serbíu með sannfærandi hætti 
í úrslitaleiknum, 4-1. „Lið verða ekki 
meistarar tvö ár í röð fyrir tilviljun,“ 
segir þjálfarinn Foppe de Haan. 
„Þetta er uppskera áralangrar þrot-
lausrar vinnu. Hollenskur fótbolti á 
bjarta tíð í vændum,“ segir Haan. 

Fjölmiðlar í Hollandi eru eðlilega 
í skýjunum með framgöngu unglinga-
landsliðsins og vilja meina að öll 
teikn séu á lofti um að hollenska 
landsliðið geti aftur náð þeim 
hæðum sem það var í þegar Johan 
Cruyff og félagar voru upp á sitt 
besta. Máli sínu til stuðnings benda 
þeir einfaldlega á gæði leikmanna-
hópsins. „Þegar kjarninn í tvöföldu 
Evrópumeistaraliði unglinganna 
hefur fest sig í sessi í aðalliðinu með 
stuðningi eldri leikmanna eins og 
Arjen Robben, Ruud van Nistelrooy, 
Robin van Persie og Rafael van der 
Vaart getur Holland orðið ósigr-
andi,“ sagði eitt hollensku dagblað-
anna eftir sigurinn í Evrópukeppn-
inni í sumar. 

DRENTHE SLÓ Í GEGN
Stjarna Evrópumótsins var hinn 20 
ára gamli vinstri vængmaður 
Royston Drenthe, sem keyptur var 
til Real Madrid í sumar fyrir 1,2 
milljarða króna. Drenthe átti köflótt 
tímabil fyrir Feyenoord í heimalandi 
sínu á síðasta tímabili og spilaði að 
mestu leyti í stöðu vinstri bakvarðar. 
Með unglingalandsliði Hollands í 
sumar fékk hann frjálst hlutverk á 
vinstri væng liðsins – í mun sóknar-
sinnaðri stöðu en venjulega. Og 
Drenthe hreinlega blómstraði, sýndi 
stórkostlega takta og var á endanum 
valinn besti leikmaður Evrópumóts-
ins. Með hraða sínum, styrk og ein-
stakri tækni tætti Drenthe varnir 
andstæðinga hollenska liðsins í sig í 
hverjum leiknum á fætur öðrum. 
Hann skoraði eitt mark, beint úr 
aukaspyrnu, en lagði upp þau ófá. 
Útsendarar Real urðu agndofa yfir 
frammistöðu leikmannsins örvfætta 
og keyptu hann fyrir tímabilið til að 
leysa af goðsögnina Roberto Carlos, 
sem var seldur til Fenerbahce. 

Á AÐ VERA Á VINSTRI 
VÆNGNUM
„Ég er reiðubúinn að takast á við það 
sem fylgir því að vera leikmaður 
Real Madrid; pressunni, stuðnings-
mönnunum og gæðunum í 
fótboltanum,“ sagði Drenthe þegar 
hann var kynntur stuðningsmönnum 
Real Madrid fyrir nokkrum vikum. 
Spurður hvort hann vildi frekar 
spila í vinstri bakverði eða á vinstri 
kanti sagði Drenthe: „Ég mun spila 
hvar sem þjálfarinn vill að ég spili.“

Foppe de Haan telur það hafa 
verið rangt skref hjá Drenthe að 
fara til Real og hafði ráðlagt honum 
að vera að minnsta kosti eitt ár til 
viðbótar hjá Feyenoord. „Hann er í 
miklu öflugra liði í nýju landi og í 
nýjum aðstæðum. Þetta verður erfitt 
fyrir hann,“ segir de Haan, sem er 
ekki í vafa um hvar best sé fyrir 
Bernd Schuster, þjálfara Real, að 
spila stjörnuleikmanninum. „Á 
vængnum, ekki spurning. Honum 
líður ekki eins vel í bakverðinum, en 
á vængnum er hægt að gefa honum 
lausan tauminn. Þá er hann óstöðv-
andi.“

Haukur Páll Sigurðsson, leikmaður 
Þróttar og U-19 ára landsliðsins, var í 
liði Íslands sem spilaði vináttuleik gegn 
U-19 ára liði Hollendinga í september 
árið 2005. Haukur var hægri bakvörður 
í þeim leik og fékk það hlutverk að verj-
ast Royston Drenthe, sem spilaði sem 
bakvörður og vængmaður hjá Hollandi 
í leiknum. 

„Ég hafði aldrei heyrt mannsins getið 
fyrir leikinn og vissi náttúrlega ekkert 

við hverju var að búast. En hann var 
hrikalega góður, langbesti leikmaður 
hollenska liðsins, og hann náði að fara 
mjög illa með mig í nokkur skipti,“ segir 
Haukur. „Hann er með miklar hraða-
breytingar, mjög brögðóttur með bolt-
ann og náði að klobba mig allsvakalega 
í eitt skiptið.“

Leikurinn endaði með 1-0 sigri Hol-
lendinga en þrír leikmenn hollenska 
liðsins voru í hópnum sem varð Evrópu-

meistari í sumar, þar á meðal 
Drenthe. 

„Hann er mjög svipuð týpa og 
Roberto Carlos og ég man að 
þegar hann var í bakverðinum átti 
hann það til að krossa boltann yfir 
á hægri vængmanninn, eins og að 
drekka vatn. Hann er með frábær-
an vinstri fót og ótrúlega teknísk-
ur. Klárlega erfiðasti andstæðingur 
sem ég hef spilað á móti.“

Haukur Páll 
Sigurðsson,
leikmaður 
Þróttar

SÁ ERFIÐASTI SEM ÉG HEF MÆTT Á VELLINUM
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ALAN SHEARER

Félag: Newcastle

„Hann er besti 
svokallaði „target-
maður“ sem ég hef 
spilað á móti. Ef 
hann var inni í teign-
um og fékk boltann 
voru afgerandi líkur 
á að hann myndi 
skora. Auk þess 
var hann hrikalega 
sterkur og klókur 
og hann leyndi líka 
á sér í hraða. Hann 
var ekki sá stærsti 
en samt mjög 
öflugur í sköllunum 
og ef hann vann 
ekki skallana fékk 
hann aukaspyrnur 
í staðinn. Hrikalega 
erfiður.“ 

THIERRY HENRY

Félag: Arsenal

„Það er náttúrlega 
ekki hægt að sleppa 
honum. Hann átti 
nokkur frábær 
tímabil og það var 
alltaf jafn erfitt að 
mæta honum. Það 
er ekki bara að hann 
sé fljótur heldur nær 
hann að nýta hrað-
ann rosalega vel. Svo 
er hann náttúrlega 
frábær að klára færin. 
Hann skoraði mörg 
mörk á Englandi 
og flest þeirra voru 
stórglæsileg.“

RYAN GIGGS

Félag: Man. Utd.

„Sem Manchester 
United-maður verð 
ég að nefna Ryan 
Giggs. Hann er 
búinn að vera að í 
mörg ár og alltaf er 
hann jafn frábær. 
Þegar Giggs er upp 
á sitt besta er hann 
óstöðvandi. Hreyf-
ingarnar og valdið 
sem hann hefur á 
boltanum gerir hann 
að einstökum og 
óútreiknanlegum 
leikmanni.“

JAVIER ZANETTI

Félag: Inter

„Þegar ég var hjá 
Ipswich árið 2001 
spiluðum við tvo 
leiki gegn Inter í 
Evrópukeppninni 
og þá var Zanetti í 
hægri bakverðinum. 
Ég hreifst mikið af 
honum í þessum 
leikjum. Það er 
magnað hvað hann 
er afslappaður og 
öruggur á boltanum 
í sóknarleiknum en 
síðan er hann auk 
þess frábær varnar-
maður.“

DUNCAN FERGUSON

Félag: Everton

„Ég háði mörg góð 
einvígi við hann. Stór 
og sterkur framherji 
en líka snarklikkaður. 
Ekki beint þægileg-
asti andstæðingurinn 
til að spila á móti 
og maður fékk alltaf 
nokkur olnbogaskot 
og tæklingar frá 
honum. Frábær 
skallamaður og það 
þurfti virkilega að 
pæla í því hvernig 
maður hoppaði 
upp í ein-
vígin gegn 
honum. 
Svo var 
hann líka 
lúmskur 

Landsliðsmaðurinn
Hermann
Hreiðarsson hefur 
lifað og hrærst með 
bestu knattspyrnu-
mönnum heims í 
rúman áratug, allt 
frá því að hann gekk 
í raðir Crystal Palace 
frá ÍBV sumarið 1997. 
Sport fékk Hermann 
til að segja frá fimm 
erfiðustu andstæðing-
unum sem hann hefur 

þurft að kljást 
við á fótbolta-
vellinum. 

Auk Crystal Palace hefur Hermann spilað með 
Brentford, Wimbledon, Ipswich, Charlton og 
nú Portsmouth. „Þetta er orðinn langur tími og 

ég hef mætt mörgum ótrúlegum leikmönnum. Það er 
mjög erfitt að velja aðeins fimm einstaklinga,“ sagði 
Hermann við Sport. Á endanum gat Hermann þó tekið 
út fimm leikmenn sem hann hefur oft þurft að kljást 
við í gegnum tíðina. „Ég hefði náttúrlega getað nefnt 
menn eins og Ronaldo og Rooney en ég hef ekki spilað 
gegn þeim eins oft.“

Á lista Hermanns eru þrjár goðsagnir ensku úrvals-
deildarinnar; Thierry Henry, Alan Shearer og Ryan 

Giggs, einn eftirminnilegur andstæðingur úr 
Evrópukeppni; Javier Zanetti, og einn mesti 
harðjaxl ensku úrvalsdeildarinnar frá upp-
hafi, hinn skoski Duncan Ferguson. 

„Það eru fyrst og fremst leikmenn frá 
Manchester United og Arsenal sem koma 
upp í hugann því það eru leikir gegn þeim 
liðum sem standa sérstaklega upp úr sem 
erfiðir hjá mér. Ég hef oft náð góðum 
úrslitum gegn Liverpool og Chelsea í 
gegnum tíðina og því komast leik-
menn þeirra liða ekki á blað.“

ERFIÐUSTU
ANDSTÆÐINGARNIR

EFTIR VIGNI 
GUÐJÓNSSON

- Það borgar sig að nota það besta w w w . f a l k i n n . i s
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Bílavarahlutir

Hjólalegusett

Hjöruliðir

Viftu- og tímareimar

Kúlu- og rúllulegur

Hemlahlutir

Kúluliðir

Keilulegur

Kúplingar og höggdeyfar

Bílabón og hreinsivörurBílabón og hreinsivörur

SÉRFRÆÐINGARNIR

SVARA
Hver á að vera í marki 
enska landsliðsins?

Ólafur Kristjánsson:
Allavega ekki 

Paul Robinson. 
David James 
er líklega 
skásti kostur-

inn. Hann 
gerir vissulega 

sínar gloríur en hann er oftast 
traustur og hefur staðið sig vel 
hjá Portsmouth.

Bjarni Jóhannsson:
David James. 
Hann gerir sín 
mistök en þau 
eru færri en 
hjá þeim sem 
hafa fengið 
sénsinn í marki 
enska liðsins hingað til.

Logi Ólafsson:
Ef gáfnafari 

Robert Green 
yrði komið 
fyrir í David 
James, þá 

væri kominn 
fyrirtaksmarkvörður. 

En af þrennu illu held ég að 
Paul Robinsson sé skástur. Hann 
á að vera búinn með mistaka-
kvótann. 

Heimir Guðjónsson:
David James. 
Hann hefur 
tekið miklum 
þroskafram-
förum undir 
stjórn Harry 
Redknapp og 
er orðinn miklu stöðugri. Ég 
hef ekki miklar mætur á Paul 
Robinson. 

Forsíðumyndina tók Valli af Ólafi 
Garðarssyni, umboðsmanni.

Útgefandi: 365 miðlar. 
Ritstjóri:  Vignir 
Guðjónsson, vignir@
frettabladid.is
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ÓLAFUR GARÐARSSON 
HEFUR  Í RÚMAN ÁRATUG

STAÐIÐ AÐ ÚTRÁS 
ÍSLENSKRA 

KNATTSPYRNUMANNA. 
ÓLAFUR SEGIR 
FRÁ STARFINU, 

SAMNINGUNUM OG
SAMSKIPTUNUM VIÐ 

STJÓRANA.

UMBOÐSMAÐUR
ÍSLANDS

   OFMETNUSTU 
LEIKMENN
ENGLANDS

   HOLLENSK
KNATTSPYRNA
NÝ KYNSLÓÐ 
RYÐUR SÉR 
TIL RÚMS

ÍÞRÓTTASTJÓRI 
FLENSBURG
EINAR OG ALEX
ERU GULLS ÍGILDI

   HVOR ER BETRI
WOODS EÐA 
FEDERER?

   



Áberandi glæsilegur
Chevrolet Captiva er sportjeppi sem tekið er eftir. Bíllinn er hannaður til að mæta kröfum evrópskra öku- 
manna og útkoman er áberandi glæsilegur bíll. Kraftmikil túrbó dísilvél með 5 þrepa sjálfskiptingu.
Þú getur valið um 5 eða 7 manna bíl og því fer vel um alla fjölskylduna. Chevrolet er á Tangarhöfðanum 
og við tökum vel á móti þér. 

www.benni.is Opið virka daga frá kl. 9.00 - 18.00. Lau. 12.00 - 16.00 Tangarhöfða 8-12 Sími 590 2000

Umboðsmenn: Bílahornið hjá Sissa, Keflavík. Bílasalan Ós, Akureyri. Bílasala Austurlands, Egilsstöðum

Chevrolet Captiva
Meiri búnaður – bakkskynjari, aksturstölva, loftkæling o.fl., o.fl. 

Meiri kraftur – 16 ventla túrbó dísilvél með 320 Nm

Meira rými – 7 manna sportjeppi fyrir alla fjölskylduna

Captiva

Chevrolet Captiva
7 manna sportjeppinn sem tekið er eftir

Hlaðinn staðalbúnaði
Tölvustýrð miðstöð og loftkæling
ESP stöðugleikastýring (aftengjanleg)
Hraðastillir (cruise control), stjórnað í stýri
Nálgunarvörn
18” álfelgur
Aksturstölva

ARP veltivörn
TOD sjálfvirk drifstýring
DCS eykur öryggi niður brekkur
Tölvustýrð spólvörn
LRS heldur hæð við hleðslu
Og margt fleira
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Ólafur Garðarsson fagnar 
tíu ára starfsafmæli sem 
umboðsmaður um þessar 

mundir. Þessi hógværi Vestur-
bæingur hefur marga fjöruna 
sopið en hann hefur meirihluta 
þeirra íslensku leikmanna sem 
eru atvinnumenn erlendis á sínum 
snærum. Auk þess að vera 
umboðsmaður hefur Ólafur rekið 
eigin lögfræðistofu í tuttugu ár en 
fótboltinn er honum í blóð borinn.

„Á ákveðinn hátt var þetta fót-
boltaáhuginn sem ég vildi tvinna 
við lífið mitt þegar ég ákvað að 
gerast umboðsmaður. Ég þekkti 
líka marga leikmenn sem leituðu 
til mín til að lesa yfir samninga 
við erlenda umboðsmenn og 
erlend félög. Ég ákvað því að 
sækja um réttindin,“ segir Ólafur. 
Það var þyrnir í augu hans þegar 
leikmenn gerðu óuppsegjanlega 
samninga við umboðsmenn og 
enn þann dag í dag geta leikmenn 
hans losnað frá honum með 
stuttum fyrirvara.

Fyrsti skjólstæðingur Ólafs 
eftir að hann tók prófið var 
Jóhann Birnir Guðmundsson, sem 
fór til Watford árið 1998. „Ég fékk 
réttindin á fimmtudegi og var á 
leiðinni til London daginn eftir 
með konunni minni. Ég sá þá við-
tal við Graham Taylor, þáverandi 
stjóra Watford, þar sem hann var 
að úthúða nokkrum umboðsmönn-
um. Ég sýndi konunni minni við-
talið og sagði við hana að ef ég 
næði tali af þessum manni og 
næði vel saman við hann gæti 
mér komið saman við alla. Ég 
hitti hann, það fór vel á með 
okkur, og viku síðar var Jóhann 
orðinn leikmaður Watford,“ segir 
Ólafur.

ERFIÐ FÆÐING
Ólafur lagði gríðarlega mikla vinnu 
á sig þegar hann var að koma sér á 
kortið sem umboðsmaður. „Ég tók 
þetta mjög alvarlega frá upphafi. 
Ég talaði alltaf um þetta sem 
áhugamálið mitt en ég sá alveg að 
það þýddi ekkert að vakna á morgn-
anna og bíða eftir símtölum. Fram-
kvæmdastjórar hugsa ekki strax 
um Ísland þegar þeir eru að leita 
að leikmönnum. Þetta var miklu 
meira markaðsstarf en ég bjóst 
við. Ég ferðaðist markvisst til að 
kynnast fólki um alla Evrópu og 
eyddi í þetta gífurlegum tíma og 
peningum. Svo er þetta eins og í 
öðru, þetta snýst um að byggja upp 
traust. Þegar menn sjá að það er 
alvara í þér og það sem þú segir 
stenst byggist þetta traust upp og 
þá geturðu orðið farsæll,“ sagði 
Ólafur, sem er umboðsmaður tæp-
lega þrjátíu íslenskra leikmanna 
erlendis og átta heima á Íslandi.

„Allir eru þeir verðugir full-
trúar sinnar þjóðar. Margir þeirra 
eru mínir bestu fulltrúar, þeir bera 
mér vel söguna við aðra leikmenn 
sem síðan hafa leitað til mín,“ segir 
Ólafur en hann tók meðvitaða 
ákvörðun strax í upphafi um að 
taka ekki að sér neina erlenda leik-
menn.

FJÖLSKYLDAN OG
 VINIRNIR SKIPTA ÖLLU
„Ég vil búa á Íslandi, hér er mín 
fjölskylda og vinir. Ég hef oft 
hugsað að ef ég get staðið mig vel 
fyrir þessa íslensku gæti ég það 
alveg eins með hina erlendu. En ég 
hef aldrei borið mig eftir því að 
semja við erlenda leikmenn og 
mun aldrei gera. Það er bara svo 
margt meira í lífinu en að eignast 

meiri peninga eða umgangast 
fræga fólkið, það er bara tvennt 
sem skiptir máli, fjölskyldan og 
vinir,“ segir Ólafur, sem tekur jafn-
framt fram að margir geri sér ekki 
grein fyrir því hversu mikla fórn 
atvinnumenn færi.

„Það er bara lítill hluti þeirra 
sem er með þessar ævintýralegu 
tekjur. Margir eru að þéna þokka-
lega en eru langtímum fjarri fjöl-
skyldu og vinum. Þetta er gríðar-
lega erfitt, að ég tala nú ekki um 
fyrir landsliðsmennina, sem eyða 
pásum í deildakeppninni í lands-
leikjaferðir. En auðvitað eru plúsar 
í þessu líka. Þeir eru ekki í vinn-
unni allan daginn og geta því tekið 
meiri þátt í uppeldi barna sinna en 
margir. Eiginkonur leikmanna eru 
líka þátttakendur í þessari vinnu 
en þær skapa strákunum eins 
mikið pláss og þeir þurfa. Ef börn-
in eru veik til dæmis lendir pakk-
inn gjarnan á þeim. Þær vita að ef 

leikmaður sefur ekki nóttina fyrir 
leik stendur hann sig ekki og getur 
dottið úr liðinu.“

LAUNAÞRÓUNIN ER EÐLILEG
Fjölmiðlar blása oft upp launaupp-
hæðir leikmanna, sem margar 
hverjar þykja stjarnfræðilega 
háar. Til að mynda hefur því verið 
haldið fram að John Terry, fyrirliði 
Chelsea, fái 135 þúsund pund á 
viku, tæpar sautján milljónir 
íslenskra króna. Ólafur segir að 
þessar tölur séu mjög oft fjarri 
lagi. „Leikmenn ýkja oft tekjurnar 
sínar, og þá er ég ekki að tala um 
íslensku strákana. Ég hef oft heyrt 
erlenda leikmenn tala um tekjurnar 
sínar og þá taka þeir saman viku-
launin og alla bónusa og setja í eina 
tölu. Þær tölur eru mjög oft ómark-
tækar,“ segir umboðsmaðurinn, 
sem finnst laun leikmanna yfir 
höfuð ekki vera komin út í öfgar.

„Nei, mér finnst þetta ekki 

vera nein geðveiki. Sjónvarp
tekjurnar hafa rokið upp ásam
sölu á varningi og kakan hefu
stækkað. Ég held að leikmennir
ir fái ekkert mikið stærri sneið
dag en þeir gerðu. Það er ekke
óeðlilegt að leikmenn fái sin
skerf, án þeirra væri fótboltin
auðvitað ekki til.“

Laun umboðsmanna eru sv
mismunandi eftir samningum
„FIFA gaf út viðmiðun þar se
talað var um fjögur prósent a
launum, þetta fer yfirleitt ek
yfir það, en þetta er samkom
lagsatriði við samningsgerðin
Þetta er mismunandi,“ sag
Ólafur.

HEIÐARLEIKI OG 
TRAUST ERU LYKILATRIÐI
Leikmenn þurfa að leggja mik
traust á umboðsmann sinn þa
sem hann útvegar þeim vinnu o
sér um launakjör þeirra. Heiða

PÓKERANDLIT UMBOÐSM

Lögfræðingurinn og fótboltaáhugamaðurinn Ólafur Garðarsson gerðist umboðsmaður fyrir tíu árum til að sameina áhugamálið og
menn á sínum snærum og vill helst ekki hafa þá fleiri.   

Ólafur Garðarsson hefur nokkrum sinnum 
samið við ensk félagslið fyrir hönd 
landsliðsmanninn Hermanns Hreiðarssonar.
Hermann gekk í raðir Portsmouth í sumar 
en Ólafur segir að litlu hafi munað að 
Hermann hefði farið til Liverpool á sínum 
tíma. „Ég fékk einu sinni símtal frá Gerard
Houllier þegar hann var á eftir Hermanni 
Hreiðarssyni. Það munaði mjög litlu að 
hann færi til Liverpool. Maður veit aldrei 
nákvæmlega hvað klikkaði en Houllier 

talaði við mig og hann talaði líka við Egg-
ert Magnússon, þáverandi formann KSÍ, til 
að spyrja um persónuleika Hermanns. Það 
hefði verið gaman,“ segir Ólafur, sem beið 

fram á síðustu stundu ásamt Hermanni þegar hann skrifaði 
undir hjá Portsmouth í sumar vegna áhuga annarra liða.

„Við biðum eins lengi og við gátum, meðal annars vegna 
Newcastle sem hefur tvisvar falast eftir kröftum hans. Her-
mann langaði að spila fyrir Harry Redknapp, sem hafði áður 

sýnt honum mikinn áhuga. Hermann er því kominn í hörku-
klúbb sem getur náð langt. Hann þrífst á samkeppninni og 
hann er alltaf í liðinu. Hann er alltaf eftirsóttur og mörg lið 
hafa verið á eftir honum. Hann er ekki bara góður leikmaður 
heldur er hann mikill karakter líka. Reyndar fór það svo 
að hann keypti hús af Redknapp þegar hann flutti til Port-
smouth,“ segir Ólafur, sem eðlilega hefur hitt marga þekkta 
einstaklinga innan fótboltaheimsins - misskrautlega þó.

„Ég hitti Arsene Wenger þegar Arsenal var að 
kaupa Ólaf Inga Skúlason. Og þetta eru bara 
menn eins og ég og þú, yfirleitt vænstu 
kallar. David Dein, þáverandi varaformaður 
hjá Arsenal, var töff týpa. Hann talaði 
ítrekað um að Ólafi væri frjálst að stunda 
nám samhliða boltanum en blekið var 
varla þornað á pappírunum þegar hann 
sagði við hann: „Þú lætur námið aldrei 
trufla fótboltann,“ með áherslu á „aldrei“,“ 

segir Ólafur.

Gerard Houllier, 
fyrrverandi 
stjóri Liverpool, 
vildi fá Hermann 
í lið sitt. 

Hermann var næstum farinn til Liverpool
ÓLAFUR ER UMBOÐSMAÐUR HERMANNS HREIÐARSSONAR:

David Dein er 
harður nagli, 
að sögn Ólafs.

Ólafur Garðarsson er umboðsmaður 
tæplega þrjátíu íslenskra atvin-

numanna í knattspyrnu. Hann er 
þrautreyndur í faginu og snilld 
hans í samningaviðræðum er an-

náluð. Sport kafaði í viskubrunn 
Ólafs, sem er eldri en tvævetur í 

faginu. 
EFTIR HJALTA ÞÓR HREINSSON

„SKJÓLSTÆÐINGAR“ ÓLAFS: 
Ari Freyr Skúlason (Häcken)
Ármann Smári Björnsson (Brann)
Bjarni Þór Viðarsson (Everton)
Brynjar Björn Gunnarsson (Reading)
Eggert Gunnþór Jónsson (Hearts)
Garðar Gunnlaugsson (Norrköping)
Gunnar Heiðar Þorvaldsson (Våleranga)
Gunnar Þór Gunnarsson (Norrköping)
Gylfi Sigurðsson (Reading)
Haraldur Björnsson (Hearts)
Helgi Valur Daníelsson (Öster)
Hermann Hreiðarsson (Portsmouth)
Hjálmar Jónsson (IFK Gautaborg)
Hjálmar Þórarinsson (Hearts)
Ívar Ingimarsson (Reading)
Jóhann B. Guðmundsson (GAIS)
Jóhannes Harðarson (Start)
Kjartan Henry Finnbogason (Atvitaberg)
Kristján Örn Sigurðsson (Brann)
Ólafur Ingi Skúlason (Helsingborg)
Ólafur Örn Bjarnason (Brann)
Rúrik Gíslason (Viborg)
Theodór Elmar Bjarnason (Celtic)
Viktor Bjarki Arnarson (Lilleström)
Viktor Unnar Illugason (Reading)

Alorka  •  Vagnhöfða 6  •  Sími 577 3080

Heilsársdekk
31" kr. 12.900
(31x10.50R15)

33" kr. 15.900
(33x12.50R15)
Úrval annarra stærða upp í 38".
Felgustærð 15", 16" 17" og 18".

Sendum frítt um land allt!

Við mælum með míkróskurði
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leiki og traust er það sem einkennir 
góðan umboðsmann að sögn Ólafs. 
„Ég segi alltaf við leikmenn að ég 
geti engu lofað nema því að ég 
geri mitt besta. Ég vil meina að sú 
tryggð sem þessir leikmenn halda 
við mig þýði að ég sé að gera eitt-
hvað rétt, en auðvitað er nærtæk-
ast að spyrja þá.“

Ólafur hefur kynnst mörgu 
fólki í gegnum starf sitt en kynni 
hans af skjólstæðingum sínum eru 
það sem að hans mati er mest 
heillandi við starfið. „Ég á fullt af 
vinum, sumir þeirra eru helmingi 
yngri en ég. Við hlustum samt á 
sömu tónlist og tölum um sama 
fótboltann. Ég finn engan mun og 
vona að þeir geri það ekki heldur,“ 
sagði Ólafur kíminn. „Fótboltinn 
sameinar okkur.“

Ólafur fer sjálfur á marga 
leiki, sér í lagi hjá þriðja flokki, 
auk þess sem hann reynir að sjá 
yngri landslið Íslands spila 

erlendis. „Það er eitt að vera 
góður með til dæmis Fram á móti 
Val en ef þú stendur þig með 
Íslandi gegn Englandi þá er virki-
lega eitthvað varið í þig. Ég tel 
mig ekki hafa meira vit á fótbolta 
en næsti maður en ég get ekki 
reynt að sannfæra erlent félag 
um að kaupa leikmann ef ég hef 
ekki trú á honum. Þetta þurfa líka 
að vera góðir karakterar, því þú 
spilar knattspyrnu fyrst og fremst 
með höfðinu, eins og allar aðrar 
íþróttir,“ segir Ólafur. 

TVÖ STÖRF SEM
FARA VEL SAMAN
Starf Ólafs og reynsla sem lög-
fræðingur smellpassar inn í 
umboðsmennskustarfið. „Ég sér-
hæfi mig mikið í samningum. Ég 
þarf auðvitað að ná góðum samn-
ingum fyrir leikmenn og það þarf 
ýmislegt til þess. Það þarf stund-
um að haga seglum þannig að vera 
með fleiri en einn kaupanda. Það 
getur verið nauðsynlegt að haga 
sér þannig að maður hafi fleiri 
spil á hendi en í raun og veru eru 
til staðar. Það má þó ekki taka 
óþarfa óhættu en þetta er kúnst og 
stundum heilmikill póker,“ segir 
Ólafur sposkur.

Hann viðurkennir jafnframt að 
fjölmiðlar geti hjálpað umboðs-
mönnum mikið, þrátt fyrir að hann 
nýti sér það alls ekki á sama hátt 
og margir umboðsmenn erlendis. 
„Það er augljóst að þetta er gert 
erlendis en ég hef ekki trú á því að 
þú getir gert miðlungsleikmann 
góðan í gegnum fjölmiðla. Ég 
viðurkenni þó að það getur nýst að 
fá ákveðnar upplýsingar í blöðin. 
Það getur hentað mér að það sé 
annað lið á eftir manni sem ég er 
að selja ef það er sannleikanum 
samkvæmt. Ég er því kannski ekki 
alsaklaus í þeim efnum,“ sagði 
Ólafur og brosti.

Umboðsmaður Íslands, ef svo 
má segja um Ólaf, er ekki á flæði-
skeri staddur hvað skjólstæðinga 
varðar og ekki ætti að vera langt í 
að einhverjir af þeim strákum 
sem hann er með hér heima sjáist 
á erlendum vettvangi. „Það er 
alltaf gaman að sjá stráka komast 
út, þetta eru framtíðarburðarásar 
í íslenska landsliðinu,“ segir 
Ólafur Garðarsson.

MANNSINS

Margir knattspyrnustjórar í ensku úrvalsdeildinni 
hafa miklar mætur á Hermanni Hreiðarssyni.

g vinnuna. Í dag er Ólafur með um þrjátíu leik-
SPORT/VALLI

Að gerast umboðsmaður: „Þú þarft að taka próf 
hjá KSÍ og hafa tryggingu frá íslensku trygginga-
félagi. Hver sem er getur tekið prófið en þar er 
prófað úr reglugerðum FIFA, UEFA og KSÍ. Þetta er 
eins og hvert annað próf, þú þarft að lesa vel til 
að ná því.“

Samningsferilinn: „Hann er misjafn. Ég tala við 
klúbbinn eða hann við mig og upp frá því er leik-
maðurinn skoðaður. Hann fer kannski á reynslu 
og síðan byrja þreifingar. Áður en kemur að 
mínu hlutverki þurfa félögin að ná saman um 
kaupverð. Svo talar félagið við mig, stundum 
við leikmanninn líka, en ég kýs að leikmaður-
inn sé ekki við borðið. Mér finnst ekki passa að 
leikmaður sé að prútta við væntanlegan vinnu-
veitanda sinn, það er betra að það sé einhver 
annar sem er leiðinlegi aðilinn, sem er þá ég.“ 

Sætasta samninginn: „Það er erfitt að velja einn 
samning. Ég man að samningurinn sem við Her-

mann náðum við Ipswich þegar hann fór þangað 
fyrir fjóra og hálfa milljón punda á sínum tíma var 
mjög góður. Við vorum rosalega ánægðir eftir 
hann. Því hærri sem tölurnar eru, því ánægðari er 
maður. Ég tel mig hafa náð fekigóðum samning-
um fyrir Ívar og Brynjar til dæmis líka. Það eru 
hæstu tölurnar í Englandi en sumir samningar 
taka gífurlega langan tíma að klárast. Nýjasti 
samningurinn er þó alltaf bestur,“

Hefurðu gert mistök við samningagerð?
„Leikmaður hefur aldrei misst af samningi af því 
ég hef teflt of djarft eða eitthvað slíkt. Ég hugsa 
auðvitað stundum að ég hefði ef til vill getað 
beitt mér öðruvísi í einhverju, en ef maður 

er ekki gagnrýninn í hugsun bætir maður sig 
heldur aldrei.“

Ólafur um:

Nafn: Ólafur Garðarsson

Aldur: 47 ára

Búseta: Seltjarnarnes

Knattspyrnuferill: Grótta til 
fimmtán ára aldurs, „keyptur” í 
KR þar sem 2. flokkur félagsins 
var á leið til útlanda. Var að eigin 
sögn ekki nógu góður fyrir meist-
araflokk KR. Spilar í dag með 
Gróttu City í old boys-flokknum.

Menntun: Próf frá lagadeild 
Háskóla Íslands 1984, héraðs-
dómslögmaður 1986 og hæsta-
réttarlögmaður 1992. Réttindi 
sem FIFA-umboðsmaður knatt-
spyrnumanna haustið 1997.

Starf í dag: Umboðsmaður og 
hæstaréttalögmaður á Lögfræði-
stofu Reykjavíkur í Borgartúni. 

Lið á Íslandi: KR og Grótta

Lið á Englandi: Leeds áður fyrr. 
Í dag þykir Ólafi skemmtilegast 
að horfa á Arsenal og Manchest-
er United en mestu ánægjuna 
fær hann af því að sjá sína eigin 
menn spila.

Bíll: Mercedes Benz

Farsími: Gamall og góður Nokia 
sími - mikið notaður.

Staðreyndir:

...Ólafur fer um 20 ferðir á ári til 
útlanda en reynir að eyða þar 
sem stystum tíma. Hann tekjur 
gjarnan fjölskyldu sína með sér 
út.

...Ólafur er í góðu sambandi við 
skjólstæðinga sína en oft reynir 
meira á samskiptin þegar á móti 
blæs, til dæmis meiðsli, erfið 
samskipti við knattspyrnustjóra 
og annað. Ólafur hringir reglu-
lega í alla sína leikmenn.

...Ólafur er með tæplega þrjá-
tíu leikmenn á sínum snærum 
erlendis og ætlar ekki að bæta 
mikið við sig. Þessi tala hefur 
verið óbreytt hjá Ólafi í nokkur ár.

...Ólafur hefur átta leikmenn hér 
heima sem hann mun reyna að 
koma í atvinnumennsku fyrr en 
síðar.

...Ólafur notar um helming af 
vinnutíma sínum í umboðsstörf 
og hinn helminginn í lögfræði-
störf.

...Ólafur setur sjaldan óvenju-
legar klásúlur í samninga sína og 
hann segir það ekki lengur leyfi-
legt að hafa lágmarks kaupverð 
í samningum leikmanna eða að 
þeir fái hluta kaupverðsins.
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RIGEL REO-COKER Átti hreint ömurlegt tímabil 
með West Ham á síðasta tímabili og endaði á því að 
snúa öllu í háaloft. Fór fram á að fara frá félaginu og 
endaði hjá Aston Villa. Beið lengi eftir tilboði frá 
einum af stóru klúbbunum og var meðal annars 
sterklega orðaður við Arsenal. Ekkert tilboð barst 
þaðan, sem kemur kannski ekkert sérstaklega á 
óvart, og því endaði hann hjá Villa. Var fyrirliði U21 
árs landsliðs Englandinga og lifir enn á þeirri fornu frægð.
Lið: Aston Villa
Þjóðerni: Enskur
Fæddur: 14. maí 1984
Hæð: 179 cm
Þyngd: 71 kg
Vissir þú: Coker varð yngsti fyrirliði West Ham aðeins 
tvítugur að aldri. 

EMRE Hefur aldrei náð að sýna sitt rétta andlit á Englandi og velta 
gárungarnir því nú fyrir sér hvort hann sé nokkuð betri en raun ber 

vitni. Tími hans þar hefur reyndar verið meiðslum hrjáður og hann 
virðist alltaf ná að meiðast í nokkrar vikur eftir að hann jafnar sig. 
Umdeildur leikmaður sem fékk meðal annars sex leikja bann frá 
landsleikjum eftir slagsmál. Var í þrígang í fyrra ásakaður um 
kynþáttaníð innan vallar. Hann var orðaður við sölu til síns heima 

í sumar en ákvað að vera áfram hjá Newcastle.
Lið: Newcastle

Þjóðerni: Tyrkneskur
Fæddur: 7. september 1980

Hæð: 177 cm
Þyngd: 80 kg

Vissir þú: Pele sjálfur valdi Emre á lista yfir 125 bestu fótboltamenn 
heims í mars árið 2004. 

ALAN SMITH Tölfræðin talar sínu máli. 56 mörk í 228 leikjum fyrir 
Leeds og 12 mörk fyrir Manchester United í 51 leik. Fyrir framherja 
af hæsta kalíberi er það bara ekki nógu gott, en samt er hann 
keyptur á tæpar 800 milljónir íslenskra króna í sumar og 
fær þakkarbréf frá Alex Ferguson fyrir vel unnin störf. Voru 
þau virkilega svona vel unnin? Var settur á miðjuna hjá 
Manchester en leysti engin vandamál til langtíma þar. 
Hefur ekki verið fastamaður í byrjunarliði síðan hann var 
hjá Leeds.
Lið: Newcastle
Þjóðerni: Enskur
Fæddur: 20. október 1980
Hæð: 178 cm
Þyngd: 68 kg
Vissir þú: Smith var kallaður Júdas af stuðningsmönnum Leeds 
eftir að hann fór til erkifjendanna í Man. Utd árið 2004. Hann 
gaf skuldum vöfðu félagi sínu þó 6 milljónir punda í kveðjugjöf 
sem hann fékk þegar hann skrifaði undir hjá United.

DAVID NUGENT Það segir sitt um þennan sómapilt að hann 
var afskaplega nálægt því að ganga til liðs við eitt lélegasta 
lið deildarinnar, Derby, með fullri virðingu fyrir því liði, aðeins 

tveimur mánuðum eftir að hann var keyptur til Portsmouth í 
sumar. Stóð sig ágætlega í 2. deildinni, nokkuð vel í ensku 1. 
deildinni með mark í þriðja hverjum leik að meðaltali sem 
kom honum af einhverjum undarlegum ástæðum í enska 
landsliðið. Hvort hann geti staðið sig meðal stóru strákanna 

á svo sannarlega eftir að koma í ljós en við fyrstu sýn virðist 
sem milljarðurinn sem Portsmouth borgaði Preston í sumar hafi 

verið peningasóun af bestu gerð. 
Lið: Portsmouth

Þjóðerni: Enskur
Fæddur: 2. maí 1985
Hæð: 180 cm

Þyngd: 70 kg
Vissir þú: Nugent var á mála hjá Liverpool þegar hann var yngri. 
Samningi hans var rift þar sem hann var ekki nægilega góður.

SALOMON KALOU Kantmaður eða framliggjandi miðjumaður 
sem hefur það hlutverk að skora og leggja upp mörk. Hefur mistek-
ist það hjá Chelsea. Skoraði sjö deildarmörk á síðasta tímabili og 
hefur ekki sannað sig sem einn besti ungi miðjumaður Evrópu, eins 
og honum var lýst við komuna til Chelsea. Jose Mourinho hélt þó 
áfram að gefa honum tækifæri, í von um að hann næði að réttlæta 
þá 1,3 milljarða króna sem hann borgaði fyrir Kalou síðasta sumar.
Lið: Chelsea
Þjóðerni: Fílabeinsstrendingur 
Fæddur: 5. ágúst 1985
Hæð: 184 cm
Þyngd: 71 kg
Vissir þú: Kalou sótti um að gerast hollenskur ríkisborgari til að spila 
fyrir landslið þjóðarinnar en umsókn hans var hafnað.

SYLVAIN DISTIN 
Vissulega líkam-

lega sterkur 
og fljótur 
varnarmað-
ur en á það 
til að vera 

hrikalega mis-
tækur. Var fyrirliði 
Manchester City og 
hefur átt sína góðu 

leiki en er samt 
alls ekki þessi frá-

bæri varnarmaður 
sem mörgum finnst 

hann vera. Sem betur fer 
hafa þjálfarar franska lands-

liðsins gert sér grein fyrir því 
og velja hann aldrei í hópinn. 
Lið: Portsmouth

Þjóðerni: Franskur
Fæddur: 6. desember 1977
Hæð: 195 cm
Þyngd: 88 kg
Vissir þú: Distin ákvað að fara 
frekar til City eftir að hafa verið 
lánsmaður hjá Newcastle eitt 
tímabil til að spila í sinni uppá-
haldsstöðu sem miðvörður. Hann 
var aðallega vinstri bakvörður hjá 
Newcastle.

DIDIER ZOKORA Leitin að hinum nýja Vieira heldur áfram 
á Englandi. Zokora átti að vera sterkur kandídat fyrir þann 

titil, en annað hefur komið á daginn. Kom frá Frakklandi 
eftir að hafa staðið sig vel með spútnikliði Fílabeins-

strandarinnar á HM árið 2006. Hefur aldrei náð sér 
á strik og mistókst algjörlega að fylla skarðið sem 
Michael Carrick skildi eftir sig þegar hann hélt á vit 

Englandsmeistaratitils.
Lið: Tottenham

Þjóðerni: Fílabeinsstrendingur
Fæddur: 14. desember 1980

Hæð: 180 cm
Þyngd: 70 kg

Vissir þú: Zokora er með húðflúr á hægri hendi þar sem 
stendur Armand. Það er nafn bróður hans sem drukknaði 
aðeins 14 ára gamall þegar Zokora var á 17. aldursári. Hann 
segist spila hvern leik í minningu hans.

PAULO FERREIRA
Hefur engan veginn 
tekist að leysa mestu 
vandræðastöðu 
Chelsea. Hefur 
ítrekað átt sökina 
þegar lið spæna upp 
vinstri vænginn gegn 
Chelsea og komast í 
ákjósanlegar stöður. 
Juliano Belletti var 
keyptur í sumar 
og ætli Ferreira 
verði ekki seldur 
ef Chelsea nær 
að kaupa Daniel 
Alves í janúar.  
Lið: Chelsea
Þjóðerni: 
Portúgalskur
Fæddur: 18. janúar 1979
Hæð: 182 cm
Þyngd: 76 kg
Vissir þú: Jose Mourinho tók 
Ferreira með sér frá Porto eftir 
að hann gerðist stjóri Chelsea 
og borgaði heilar 13,2 milljónir 
punda fyrir hann, sem er fárán-
lega há upphæð fyrir mann í 
hans gæðaflokki.

TITUS BRAMBLE Að þessi maður skuli 
spila í þessari deild er móðgun við knatt-
spyrnuheiminn. Einbeitingarleysi hans er 
með ólíkindum og mistök hans sem leitt 

hafa til marka eru nánast ótelj-
andi. Fékk skiljanlega ekki nýjan 

samning hjá Newcastle en 
komst að hjá Wigan á ein-

hvern ótrúlegan hátt.
Lið: Wigan

Þjóðerni: Enskur
Fæddur: 18. janúar 
1979
Hæð: 182 cm
Þyngd: 76 kg

Vissir þú: Árið 2000 
skoraði Bramble 
þrennu úr auka-
spyrnum gegn 
Newcastle, þar á 

meðal einni frá eigin 
vítateig.

11 OFMETNIR Á ENGLANDI
Enska úrvalsdeildin hefur marga framúrskarandi leikmenn á sínum snærum. Væntingar eru gerðar til allra leikmannanna sem 
spila í einni bestu deild heims en ekki standa allir undir þeim. Sitt sýnist hverjum þegar kemur að því að sigta út þá góðu og 
slæmu í deildinni en Sport valdi þessa ellefu leikmenn sem þá ofmetnustu í ensku úrvalsdeildinni.  EFTIR HJALTA ÞÓR HREINSSON

ANTON FERDINAND
Er afar langt frá því að vera í sama 
klassa og bróðir hans, Rio Ferdin-
and. Hefur staðið sig ágætlega en 
hefur oft þótt latur og aðgerðir 
hans utan vallar hafa verið 
umdeildar. Þarf að bæta sig 
mjög mikið ef hann á að ná 
þeim hæðum sem bróðir 
hans hefur náð.
Lið: West Ham
Þjóðerni: Enskur
Fæddur: 18. febrúar 1985
Hæð: 183 cm
Þyngd: 73 kg
Vissir þú: Í upphafi árs 2007 
var Ferdinand sektaður fyrir að 
ljúga að klúbbnum að hann 
þyrfti að heimsækja veika ömmu 
sína þegar hann fór í raun út á 
lífið til að halda upp á afmælið 
sitt.

PAUL ROBINSON Hefur spilað 41 landsleik fyrir England og ólíklegt verður að 
teljast að þeir verði mikið fleiri. Hans góðu augnablik falla algjörlega í skuggann 

af hlægilegum mistökum hans sem eru æði mörg. Stuðningsmenn Tottenham 
eru væntanlega ekki sammála þessu mati en að England skuli ekki vera með 

annan mann sem byrjunarliðsmann í markinu er rannsóknarefni út af fyrir sig.
Lið: Tottenham
Þjóðerni: Enskur
Fæddur: 15. október 1979
Hæð: 190 cm
Þyngd: 89 kg

Vissir þú: Robinson tryggði Tottenham jafntefli gegn 
Swindon á lokamínútum leiks í Deildabikarnum árið 2003 
með glæsilegum skalla. Í vítaspyrnukeppni varði hann tvær 
spyrnur og kom liði sínu þar með áfram. 
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Það sem af er ári hafa þeir 
báðir, Woods og Federer,
unnið sjö titla. Woods hefur 
tekið þátt í 15 mótum og verið 
í hópi þriggja efstu manna tíu 
sinnum. Federer hefur keppt í 
12 mótum, unnið 51 viðureign 
en tapað sex. Woods hefur 
unnið sér inn tæpar 700 
milljónir í verðlaunafé á árinu 
en Federer hefur unnið sér inn 
um 500 milljónir. Hafa ber þó í 
huga að verðlaunaféð á 

golfmótum er almennt hærra en í 
tennis svo að það væri nærri lagi 
að miða við forskotið sem þeir 
hafa á næsta mann. Þar sést að 
þeir hafa báðir aflað sér inn 
rúmlega helmingi meira en næsti 
maður á listanum. Forskotið sem 
þeir hafa á næsta mann er því 
nánast það sama og því má segja 
að þeir komi jafnir út í þeim 
samanburði.

Bæði Woods og Federer hafa 
látið hafa það eftir sér að 
stórmótin séu hinn raunveru-
legi prófsteinn á getu íþrótta-
manna. Þar eru taugarnar 
þandar til hins ýtrasta, allir 
helstu andstæðingarnir eru 
með og álagið er aldrei meira. 
„Kylfingar eru dæmdir eftir 
frammistöðu á stórmótunum,“ 
sagði Woods fyrir nokkrum 
árum. Með þessi ummæli til 

hliðsjónar er áhugavert að bera 
saman frammistöðu íþróttamann-
ana í stórmótum.
Federer hefur spilað úrslitaleikinn 
í síðustu 10 stórmótum og unnið 
átta þeirra. Enn sem komið er 
hefur hann ekki unnið Rafael 
Nadal á leir-yfirborðinu sem 
spilað er á í Opna franska 
meistaramótinu. Á öðrum 
tegundum valla hefur hann hins 
vegar ótvíræða yfirburði og á 
síðustu þremur árum hefur það 
heyrt til undantekninga að hann 
sigri ekki á mótunum sem hann 
tekur þátt í. Á sama tíma hefur 
Woods unnið fjögur af síðustu 10 
stórmótum – og það sem meira er; 
í nokkrum þeirra hefur hann verið 
nokkuð langt frá sigri. Þótt Woods
sé alltaf sigurstranglegastur í 
þeim mótum sem hann tekur þátt í 
sýnir tölfræðin að hann sigrar 
ekki nema í þriðja til fjórða hverju 
móti. 
Federer hefur sigrað í 12 stórmót-
um frá upphafi og er tveimur 
sigrum frá meti Pete Sampras. 
Woods hefur unnið 13 stórmót á 
ferlinum og er fimm sigrum frá 
meti Jack Nicklaus. Afgerandi 
líkur eru á að þeir muni báðir slá 
þessi met.

Þegar allir tölfræðiþættir eru 
bornir saman er nánast 
ómögulegt að segja til um 
hvor stendur framar. Woods
hefur unnið fleiri sigra og er 

nær þeim bestu í sögunni, en 
hafa ber í huga að ferill hans 
hefur verið lengri en ferill 
Federer. Ef árangur beggja er 
borinn saman síðustu 5-6 ár, eða 
frá þeim tíma að Federer varð 
atvinnumaður, hefur tennisspilar-
inn augljóslega vinninginn. 
Síðustu ár hafa yfirburðir 
Federer óumdeilanlega verið 
meiri, ekki síst á stórmótunum. 
En þegar allt kemur til alls er það 
ómögulegt verkefni að ætla að 
skera úr um hvor sé betri 
íþróttamaður, Tiger Woods eða 
Roger Federer. Þeir eiga það 
sameiginlegt að hafa fyrir löngu 
skráð sig á spjöld íþróttasögunn-
ar sem einstakir afreksmenn og 
verða þeir ávallt í hópi fremstu 
íþróttamanna sem uppi hafa 
verið.

Woods hefur unnið 60 mót á 
ferlinum og vantar tvo sigra 
til að komast upp fyrir Arnold 
Palmer á lista yfir sigursæl-
ustu kylfinga allra tíma. Fyrir 
framan þessa tvo sitja Ben 
Hogan (64), Jack Nicklaus 
(73), og Sam Snead (82).
Woods er langyngsti kylfing-

urinn til að rjúfa 60 sigra múrinn 
og ef allt er eðlilegt ætti Woods 
að vera kominn í efsta sæti þessa 
lista fljótlega á næsta áratug. 
Federer hefur borið sigur úr 
býtum á 51 móti það sem af er 
ferli og hefur hann aðeins tapað í 
16 af þeim 67 úrslitaleikjum sem 
hann hefur spilað frá upphafi. Sá 
árangur kemur honum í 9. sæti 
yfir flesta sigra í sögunni. Hann 
vantar töluvert upp á að ná efsta 
manninum, Jimmy Connors, sem 
vann alls 109 mót á sínum ferli. 
Hafa ber þó í huga að Connors 
var uppi á tíma þegar samkeppn-
in var takmörkuð og áhugi fyrir 
tennis var lítill, í samanburði við 
vinsældir íþróttarinnar í dag. 
Ljóst er að met Connors verður 
seint slegið. 

FEDERER
GEGN

WOODS

HVOR 
ER
BETRI?

Íþróttamenn sem njóta algjörra yfirburða í grein sinni í lengri tíma eru sjaldgæf tegund og koma 
venjulega fram á sjónarsviðið með nokkurra ára, jafnvel áratuga millibili. Að tveir slíkir skuli vera 
uppi á sitt besta á sama tíma er nánast einstakt í íþróttasögunni. Með snilli sinni og hæfileikum hafa 
Tiger Woods og Roger Federer skráð sig á spjöld íþróttasögunnar, hvor í sinni íþrótt, en um leið búið 
til samkeppni sín á milli um hvor þeirra standi framar. Sport bar saman árangur beggja og reyndi að 
komast að haldbærri niðurstöðu.
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TIGER WOODS
Íþrótt: Golf
Þjóðerni: Bandaríkjamaður
Aldur: 31
Upphafið: Tiger var nánast alinn upp 
til að verða atvinnukylfingur. Faðir 
hans Earl stóð yfir honum frá 
fæðingu og lét hann fá kylfu í 
hendurnar um leið og hann kunni að 
ná gripi á hlutum. Til eru myndir af 
Tiger að æfa sveiflu þegar hann var 
ekki orðinn eins árs. Þriggja ára 
gamall var Tiger farinn að slá yfir 
100 metra í upphafshöggum.

ROGER FEDERER
Íþrótt: Tennis
Þjóðerni: Svisslendingur
Aldur: 26
Upphafið: Ólíkt Tiger var Federer 
ekki alinn upp til að verða atvinnu-
maður í íþrótt sinni. Hann var þriggja 
ára þegar hann hélt fyrst á tennis-
spaða en byrjaði ekki að æfa 
íþróttina af alvöru fyrr en um átta ára 
aldur. Federer þótti einnig mjög 
efnilegur knattspyrnumaður og bjóst 
hans nánasta fjölskylda ekki við því 
að tennis yrði ofan á. Þrettán ára 
gamall ákvað Federer að einbeita sér 
algjörlega að tennis.

Martin Petrov hefur 
verið einn besti 
leikmaðurinn í haust 
í enska boltanum en 
þar til hann gekk í 
raðir Manchester City
var hann eflaust ekki 

mjög þekktur meðal íslenskra fót-
boltaáhugamanna. Var þó einn albesti 
leikmaðurinn í spænsku deildinni 
með fremur brokkgengu liði Atletico 
Madrid. Það er fullt af leikmönnum á 
borð við Petrov á sveimi í liðunum 
sem eru skrefinu á eftir þeim stóru 
suðurfrá. Gallinn er að það er ekki svo 
gott fyrir íslenska fótboltaáhugamenn 
að átta sig á getu þeirra. Ítalski bolt-
inn ekki sýndur þetta árið, ekki einu 
sinni mörkin. Í spænska boltanum er 
fókusinn á tiltölulega fá lið. Real Madrid
og Barcelona eru í öndvegi og þá er 
allmikið sýnt frá Meistaradeildarliðun-
um Valencia og Sevilla. Jafnvel Villarreal
og Atletico Madrid. Önnur lið sjást ekki 
nógu reglulega til þess að stemming 
myndist fyrir þeim. Mílanó- og Rómar-
liðin sjást í Meistaradeildinni, aðeins í 
skottið á Fiorentina í UEFA-bikarnum. 
Önnur ítölsk lið eru ósýnileg, meira að 

segja Juventus.

En hvaða 
leikmenn 

eru syðra sem gætu 
orðið stjörnur á 

næstunni? Argentínu-
menn eiga tvö helstu 

ungstirnin. Tel Messi
ekki með sem er löngu 

orðinn ofurstjarna. Í 
síðasta eintaki Sport 

fjallaði ég eilítið um Sergio 
Aguero hjá Atletico Madrid sem er í hópi 
markahæstu manna bæði á Spáni og 
í UEFA-bikarnum. Með Napoli leikur 
landi hans, hinn 22 ára gamli Ezequiel 
Ivan Lavezzi sem er ekkert ósvipaður 
þeim Aguero og Messi, smávaxinn, 
fljótur og grjótharður. Hann er helsta 
stjarna spútnikliðs Napoli ásamt tví-
tugum Tékka, Marek Hamsik, sem sækir 
sitthvað til landa síns Pavel Nedved.
Genoa bjó enn lengur en Napoli við 
niðurlægingu neðri deildanna og 
verið sem kálfur að vori í Serie A. 

Enginn þó sprækari en Marco Boriello.
Hann er fæddur í Napólí en var ungur 
keyptur til AC Milan þar sem hann fékk 
fá tækifæri og var lánaður til hinna og 
þessara liða í nokkur ár. Alltaf kallaður 
reglulega til Milan ef einhver meiddist 
og spilaði einhverja níu leiki í fyrravor. 
Nú er Boriello aðalmaðurinn í sókn 
Genoa og sýnir loks þá takta sem gerðu 
hann að helstu stjörnu ungmenna-
landsliðsins fyrir nokkrum árum. 

Og af því að við sjáum lítið af Juventus
er ágætt að minnast í lokin á nokkra 
leikmenn Juve sem hafa verið frábærir 
í haust. Tveir bestu ungu varnarmenn 
á Ítalíu (og kannski í Evrópu ásamt 
Micah Richards) eru Giorgio Chiellini sem 
hefur verið alveg framúrskarndi og 
Domenico Criscito sem er að komast í 
gang eftir meiðsli. Antonio Nocerino er 
miðjumaður sem hefur leikið nær alla 
leikina og haldið rándýrum mönnum 
á borð við Tiago og Almiron á bekknum. 
Þessir strákar eru allir liðlega tvítugir 
og gætu orðið kjarninn í endurreisn 
Juventus næstu árin.

GIMSTEINAR
ÍSUÐRINU
Boltinn í Suður-Evrópu:
Einar Logi Vignisson
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Lýstu sjálfum þér í fjórum orðum: Gleyminn, þolinmóður, tryggur og rólegur.
Helsti veikleiki: Gleyminn.

Helsti styrkleiki: Þolinmóður.
Ef þú mættir velja þér einn ofurkraft, hver yrði hann?: Að geta verið á tveimur stöðum í einu. 

Annars vegar alltaf í golfi, hins vegar alltaf hjá fjölskyldunni.
Eftirminnilegasti golfvöllurinn: Leopard Creek í Suður-Afríku.

Ef þú værir síamstvíburi, hvern vildirðu helst hafa fastan við þig? Konuna mina, því hún 
bætir upp alla gallana sem ég hef.

Morgunmatur: Múslí með mjólk, tvær sneiðar af ristuðu 
brauði, önnur með osti og sultu og hin með

banana. Svo drekk ég epladjús og kaffi með.  
Hvað æfirðu mikið utan móta? Fimm daga
vikunar, 6-8 tíma á dag.
Lúxemborg eða Ísland? Ísland í júlí, ágúst og um áramót. Annars 
Lúxemborg.
Kaupþing, Landsbankinn eða Glitnir? Að sjálfsögðu Kaupþing.
Hvaða kylfu í pokanum geturðu síst verið án? Pútterinn, jafn-
vel þó svo að hann hagi sér ekki alltaf vel. 
Hvenær hélstu fyrst á golfkylfu? Ætli ég hafi ekki verið 11 eða 
12 ára.
Hvað geturðu farið hátt á heimslistanum? Eg er viss um að ég 
geti náð topp 50.
Verðurðu stressaður á golfvellinum? Ég var stressaður þegar 
ég vissi að tvö pör á tveimur síðustu holunum á lokaúrtökumóti 
Evrópumótaraðarinnar í fyrra myndu tryggja mér kortið á móta-
röðina. En mér leið samt mjög vel.
Besta höggið: Ætli það hafi ekki verið höggið með 3-járninu a 

síðustu holunni á úrtökumótinu. Það var yfir vatn og á móti vindi 
og ég vissi að ég þurfti par. 
Versta höggið: Hér kemur sér vel að vera gleyminn.
Hvaða geisladiskur er í spilaranum? „Nokkrar
notalegar ábreiður” með Stebba og Eyfa. Algjörir 
meistarar sem koma mér ávallt í gott skap.
Besta ráðið: Að koma fram við aðra eins og ég 
vil að aðrir komi fram við mig.

Bíll: Toyota Land Cruiser. Ég 
er mjög sáttur með hann, 
ótrúlegt plássið í skottinu.
Hefur spilað Tiger Woods leikinn á Play-
Station? Hef einu sinni farið í hann og er það 

í eina skiptið sem ég hef farið í Play Station á ævinni. Ég er lítið fyrir 
tölvur. 
Hvað gerirðu í frístundum? Ég eyði öllum þeim frístundum sem 
ég hef með fjölskyldunni.

Af hverju er Tiger Woods svona góður? Það er einfalt. Vegna þess 
að hann hefur fundið betri leið en aðrir við að 
koma kúlunni ofan í holuna í sem fæstum högg-

um.
EF þú værir ekki atvinnukylfingur......Þá væri ég 

atvinnumaður í fótbolta.
Ef þú gætir spilað einn hring með einum kylfingi 
í sögunni... ...Þá myndi ég velja Tiger Woods. Einfald-
lega vegna þess að hann er sá allra besti sem hefur 
spilað þessa íþrótt.

Hver er alltaf á 
síðustu stundu?
Ólafur Stefánsson, 
ekki spurning. Ótrú-
legt hvernig maður-
inn getur verið utan 
við sig eitthvað. 

Hver er best 
klæddur?
Markús Máni var nú 
alltaf með púlsinn á nýjustu tískunni, 
en eftir að hann lagði skóna á hilluna 
tók Robbi Gunn við. Hefur greinilega 
sína kosti að búa í Köln.

Hver er verst klæddur?
Roland Eradze. Gamla Adidas-þjálfara-
úlpan frá HM ´95 er ekki að gera sig.

Hver á flottasta bílinn?
Erfitt að svara þessu í tengslum við 
landsliðið en hér í Þýskalandi keyra 
mafíósarnir Blazenko Lackovic og 
Dane Sijan á glænýjum Audi Q7 
jeppum.

Hver á ljótasta bílinn?
Anders Eggert, hornamaður danska 
landsliðsins, keyrir um á 4 ára 
gömlum Benz sem er svo sem alveg 
þokkalegur, en málið er að á honum 
er fullt af ótrúlega ljótum auglýsing-
um og í þokkabót hefur hann ekki 
þrifið bílinn síðan hann fékk hann fyrir 
tveimur árum. Og samt fáum við að 
þrífa bílana okkar frítt!

Hver er stæltastur?
Slagurinn er á milli Fúsa og Alex Pet-
ersson, en ég held að Vélmennið Alex 
taki þetta með herslumun.

Hver eyðir 
mestum tíma 
fyrir framan 
spegilinn?
Það mun vera 
Alex. Það kemur 
ekki af sjálfu sér 
að vera kynþokka-
fyllsti maður 
Íslands. Það kostar 
að vera kúl.

Hversu góður er þjálfarinn þinn í 
handbolta, á skalanum 1-10?
Þori ekki að svara þessari spurningu. 
Hafið þið séð 
þjálfarann? 
Hann er tröll að 
burðum og ég 
vil ekki lenda í 
honum!

ÍBÚNINGS-
KLEFANUM
 Með Einari Hólmgeirssyni

DRAUMALIÐIÐ

Gianluigi Buffon 
Juventus

Maicon 
Inter

Alessandro 
Rosina
Torino

Alessandro 
Nesta

AC Milan

Ivan Cordoba
Inter

Antonio Di 
Natale

Udinese

Zlatan 
Ibrahimovic 

Inter

Daniele
De Rossi

Roma

Kaka
AC Milan

Emil
Hallfreðsson

Reggina

David Trezeguet 
Juventus

» EMIL HALLFREÐSSON, leikmaður Reggina á Ítalíu, 
hefur spilað mjög vel fyrir lið sitt á sínu fyrsta tímabili 
í Serie A deildinni eftir að hafa gengið nokkuð óvænt í 
raðir liðsins frá Lyn í Noregi fyrr á þessu ári. Sport fékk 
Emil til að stilla upp úrvalsliði þeirra leikmanna sem hann 
hefur mætt á Ítalíu.  Athygli 
vekur að Emil velur engan 
samherja sinn hjá Reggina í 
liðið og stillir auk þess sjálf-
um sér upp í þá stöðu sem 
hann lék í síðasta leik Regg-
ina, sem fremsti miðjumaður. 

„Þetta er náttúrlega guð-
dómlegt lið og rúsínan í 
pylsuendanum er ég í stöðu 
leikstjórnanda. Það var spurning um mig eða Totti en 
hann er slakur í að „chippa“ og því fæ ég hnossið. Svo 
vantaði líka bara myndarlegan karlmann í þetta lið,“ segir 
Emil.
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Auglýsingasími

– Mest lesið



...alla daga

Allt sem þú þarft...
Fréttablaðið er mest lesna dagblað landsins og það eina sem
kemur út alla daga vikunnar. Lesendur vita að hverju 
þeir ganga þegar þeir opna Fréttablaðið.
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Anderlecht, 
Belgíu
Arnór Guð-
johnsen varð 
belgískur 
meistari þrjú 
tímabil í röð, 

frá 1985 til 1987. Síðasta árið varð 
Arnór bæði markahæstur og kosinn 
besti leikmaður ársins, skoraði þá 
19 mörk í 34 leikjum.

Besiktas, Tyrklandi
Eyjólfur Sverrisson varð meistari 
eina árið sem hann spilaði í Tyrk-
landi. Eyjólfur fór þangað á láni frá 
Stuttgart og skoraði 9 mörk í 33 
leikjum.

Brann, Noregi
Meistaralið Brann á nýliðnu tíma-
bili er fyrsta erlenda félagið sem 
verður meistari með þrjá íslenska 
leikmenn innanborðs. Kristján Örn 
Sigurðsson, Ólafur Örn Bjarnason 
og Ármann Smári Björnsson léku 
allir með liðinu.

Celtic, Skotlandi
Jóhannes Eðvaldsson var í stóru 
hlutverki þegar skoska liðið vann 
tvöfalt vorið 1977. Jóhannes varð 
einnig meistari með liðinu tveimur 
árum síðar.

Chelsea, 
Englandi
Eiður Smári 
Guðjohn-
sen lék með 
tveimur 
meistaralið-
um Chelsea. Hann var með 12 mörk 
í 37 leikjum 2004/05 en árið eftir 
lék hann meira á miðjunni og var 
með 2 mörk í 26 leikjum.

Genk, Belgíu
Bræðurnir Þórður 
og Bjarni Guð-
jónssynir voru 
báðir með meist-
araliði Genk 
1999. Þórður átti 
frábært tíma-
bil og skoraði 9 

mörk í 28 leikjum en Bjarni lék sjö 
leiki. 

IFK Göteborg, Svíþjóð
Ragnar Sigurðsson og Hjálmar 
Jónsson voru báðir í stórum hlut-
verkum hjá sænsku meisturunum 
í vetur. Ragnar lék alla 26 leikina 
og var besti leikmaður ársins að 
margra mati.

Luzern, Sviss
Sigurður Grétarsson var í stóru 
hlutverki þegar FC Luzern vann 
fyrsta og eina meistaratitil sinn 
1989. Sigurður skoraði 8 mörk í 28 
leikjum.

Stuttgart, Þýskalandi
Bæði Ásgeir Sigurvinsson og 
Eyjólfur Sverrisson hafa orðið 
meistarar með þessu þýska liði. 
Ásgeir skoraði 12 mörk í 31 leik og 
var kosinn leikmaður ársins þegar 
Stuttgart vann 1984.

Östers IF, Svíþjóð
Teitur Þórðarson átti glæsilegan 
feril í Svíþjóð og náði því að verða 
þrisvar sinnum meistari með Öster 
á fjórum árum; 1978, ´80 og ´81.

ARSENAL „Haustið 1971 var mamma 
stödd í London og ákvað að koma við í 
íþróttavöruverslun til að kaupa búning á 

mig. Hún hafði ekki hundsvit á fótbolta og 
spurði einfaldlega hvað hún ætti að kaupa og 

fékk Arsenal-treyju, en liðið var þá tvöfaldur meistari. 
Mamma var fljót að gleyma hvaða liði treyjan tilheyrði 

og það tók mig hálfan veturinn að komast að því. Á þess-
um tíma leið langt á milli leikja í svart-hvítu sjónvarp-

inu og ekki var eins greinilegt hvaða liði hver treyja 
tilheyrði, til dæmis voru liðin ekki með auglýs-

ingar. En eftir að ég komst að þessu hef ég 
haldið með Arsenal. Það hafa verið erfið tíma-

bil en í seinni tíð er voða gaman, hið unga lið blómstrar, hefur 
verið að spila flottasta boltann og skilað góðum úrslitum það 
sem af er tímabili. Og ég er bjartsýnn núna.“

VAL „Ég er uppalinn í Hlíðunum, æfði fótbolta og 
handbolta með Val á uppvaxtarárum og tengdist 

félaginu því sterkum böndum. Ég og aðrir Valsarar 
höfum upplifað erfitt skeið á undanförnum árum, en 

segja má að því hafi lokið formlega með tveimur Íslands-
meistaratitlum í haust. Vígsla nýrra mannvirkja á Hlíðarenda 
markar auk þess nýja tíma hjá félaginu og ég er viss um að 
Valsmenn og meyjar eiga gott í vændum.“

Stefán Hilmarsson, tónlistarmaður

AF HVERJU HELD ÉG MEÐ10félög sem hafa orðið meistarar 
með Íslendinga innanborðs

TUGURINN

16 sport

KIA  umboðið  á Ís landi  er  í  e igu HEKLU. KIA  • Laugavegi  172 • Reykjavík • s ími 590 5700 • www.kia. is

2.190.000 kr.
Frábær fjölskyldubíll

TÖFFARI SEM 
HUGSAR FYRIR ÖLLU
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Ríkulegur staðalbúnaður:
•  álfelgur •  loftkæling

•  USB-tengi fyrir iPod •  6 diska geislaspilari

•  aðgerðastýri •  rafræn stöðugleikastýring

•  sex öryggisloftpúðar •  upplýsingatölva 

Nýr KIA cee’d: Sporty Wagon

Með nýjum KIA cee'd Sporty Wagon færðu meiri 
akstur, meira olnbogarými og meiri þægindi fyrir 
minni pening – án þess að fórna frábæru útliti og 
aksturseiginleikum. Þú færð einnig sjö ára ábyrgð, 
ríkulegan staðalbúnað og getur valið um beinskiptan 
115 hestafla dísilbíl sem eyðir aðeins 4,7 lítrum á 
hundraðið, eða 120 hestafla sjálfskiptan bensínbíl 
sem eyðir 6,9 lítrum á hundraðið. Og allt þetta færðu 
á aðeins kr. 2.190.000 kr.

Þú gerir varla betri kaup!


