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Jón Arnór hefur verið að gera frábæra hluti með liðinu í ár og vex 
með hverjum leik. Hann er búinn að festa sig vel í sessi, sjálfs-
traustið er mikið og hann er liðinu gríðarlega mikilvægur,“ segir 

Jasmin Repesa, hinn króatíski þjálfari Lottomatica Roma á Ítalíu. Jón 
Arnór hefur vakið verðskuldaða athygli með frammistöðu sinni í ár og 
það sem af er hefur hann skorað 10,7 stig að meðaltali í leik í ítölsku 
deildinni, auk þess sem hann hefur gefið 2,2 stoðsendingar og tekið 3,1 
fráköst fyrir Lottomatica, sem er sem stendur í fjórða sæti ítölsku 
deildarinnar. Jón Arnór hefur reyndar átt við erfið meiðsli að stríða 
síðustu vikur en er óðum að ná sér á strik á nýjan leik.

GETUR ORÐIÐ MIKLU BETRI
Repesa er eðlilega í skýjunum með þær framfarir sem Jón Arnór 
hefur sýnt frá því á síðustu leiktíð en segir hann ennþá eiga mikið 
inni. 

„Hann getur náð miklu lengra, ekki spurning. Jón býr yfir 
kostum sem eru ekki svo algengir í körfubolta í dag. Hann er 
einstaklega snjall leikmaður sem tekur hag liðsins fram yfir 
sjálfan sig. Hann leggur sig alltaf allan fram, bæði í 
leikjum og á æfingum. Þá er hugarfarið fyrsta flokks, 
bæði innan vallar og utan. En hann á ennþá mikið inni og 
getur bætt sig á öllum sviðum leiksins. Og ég er sann-
færður um að hann eigi eftir að gera það,“ segir Repesa. 

Þrátt fyrir að Jón Arnór sé að spila að meðaltali um 25 
mínútur að meðaltali í hverjum leik byrjar hann venju-
lega á varamannabekknum. Í ljósi góðrar spilamennsku 
Jóns Arnórs hefur sú ákvörðun Repesa að láta hann ekki 
í byrjunarliðið vakið nokkra athygli. 
Þjálfarinn hefur þó sínar skýringar á 
því skipulagi. 

„Með því að láta Jón byrja 
út af held ég honum 
hungruðum, auk þess sem 
hann hefur eiginleika 
til að brjóta upp leikinn 
þegar mest þörf er á. 
Þegar farið er að 
hægjast á okkar 
leik vil ég setja Jón 
inn á völlinn þannig 
að hann nái að nýta 
sér hraðann og 
sprengikraftinn 
sem hann hefur 
sem allra best. Það 
má segja að hann sé 
leynivopnið okkar,“ 
segir Repesa. 

Jón Arnór þarf oftar en 
ekki að sætta sig við 
að byrja á varamanna-
bekknum hjá Lotto-
matica, en það er með 
ráðum gert hjá Repesa.

Jasmin Repesa 
er mjög virtur 
þjálfari í Evrópu 
og hefur náð ein-
staklega góðum 
árangri með þau 
lið sem hann hefur 
þjálfað í gegnum 
tíðina. Hann hefur 
mjög mikið álit á 
Jóni Arnóri Stef-

„Mér fannst þetta vera rétti tíminn til 
að gera þetta,“ sagði Ana Paula í nýlegu 
viðtali, spurð um þá ákvörðun að sitja 

fyrir, en hún birtist fyrst á forsíðu 
Playboy um mitt síðasta ár. Inni í 
blaðinu eru fjölmargar myndir af 

dómaranum, fáklæddum og í 
eggjandi stellingum. „Ég er 29 
ára gömul og var komin á síðasta 
snúning ef ég ætlaði að sitja 

fyrir. Tilboðið var það gott að ég 
gat ekki hafnað því,“ bætir Ana 

Paula við, en fjölmiðlar í Brasilíu 
fullyrða að Playboy hafi greitt henni 
rúmar sextán milljónir króna fyrir 
fyrirsætustörfin. 

Þótt enginn efist um að tilboð Playboy 
hafi verið gott hefur Ana Paula mátt 
þola mikla gagnrýni frá knattspyrnu-
hreyfingunni í Brasilíu. Þær raddir 
ganga fyrst og fremst út á að nektar-

myndirnar séu til þess 
fallnar að draga úr valdi 
hennar og virðingu á 
vellinum. Sjálf segist hún 
ekki í vafa um að svo sé ekki. 

„Myndirnar í Playboy 
munu ekki hafa áhrif á 
frammistöðu mína inni á 
vellinum vegna þess að ég er 
sama manneskjan og áður. 
Ég er jafn strangur dómari 
og áður,“ útskýrir Ana Paula 
og bætir við að þeir sem 
dirfist að minnast á mynd-
irnar af henni í miðjum leik 
eigi ekki von á góðu. „Ef ég 
heyri Playboy nefnt á nafn af leikmanni mun ég 
aðvara hann. Ef viðkomandi gengur of langt vísa 
ég honum umsvifalaust af velli. Það er í lagi að 
segja sína skoðun á myndunum utan vallar, en 
innan vallar er það ekki í lagi. Það kemur engum 

fótboltamanni við hvað ég 
geri í mínu einkalífi.“

Forystumenn brasilíska 
knattspyrnusambandsins 
voru allt annað en ánægðir 
með nektarmyndirnar af 
Oliveira og settu hana í 
langt bann, sem nú hefur 
verið aflétt. Hún hefur 
hins vegar verið tekin af 
svokölluðum elítu-lista 
dómara, sem veldur því 
að hún mun aldrei fá 

tækifæri að starfa sem línu-
vörður í efstu deild karla. Því hafði verið spáð 
að hún fengi tækifæri á þeim vettvangi, áður 

en hún sat fyrir í Playboy. „Fyrst hún telur 
mikilvægara að sýna á sér líkamann en að sinna 
dómarastörfum þá teljum við réttlætanlegt að 
taka hana af listanum,“ hefur talsmaður knatt-
spyrnusambandsins látið hafa eftir sér. 

GAT EKKI HAFNAÐ PLAYBOY

JÓN ARNÓR

Jasmin Repesa
Aldur: 46 ára

Þjóðerni: Króatískur

Staða: Þjálfari Lotto-
matica Roma og 
króatíska landsliðs-
ins í körfubolta

Repesa hefur verið afar sigursæll frá 
því að þjálfaraferill hans hófst árið 
1994. Þrívegis hefur hann stýrt liðum 
til meistaratitils í heimalandi sínu auk 

þess sem hann gerði Tofas Bursa að 
tyrkneskum meisturum. 

Frá árunum 2002-
2006 var Repesa 

þjálfari Forti-
tudo Bologna á 
Ítalíu og gerði 
hann liðið að 
meisturum 
árið 2005. 
Hann er nú á 
sínu öðru ári 
með lið Lotto-

matica Roma. 

ER LEYNIVOPNIÐ OKKAR
Landsliðsmaðurinn Jón Arnór Stefánsson 
hefur verið einn albesti leikmaður Lotto-
matica Roma í ítölsku úrvalsdeildinni 

og Meistaradeildinni í körfubolta á tímabilinu. 
Þjálfari liðsins, Jasmin Repesa, sem er gríðar-
lega virtur í evrópskum körfubolta, hefur mikla 
trú á Jóni og segir hann aðeins eiga eftir að 
verða betri.   EFTIR VIGNI GUÐJÓNSSON 

Ana Paula Oliveira er 29 ára gömul og sá kvenkyns dómari í Brasilíu sem náð hefur hvað lengst í því 
starfi  þar í landi. En eftir að hafa setið fyrir sem forsíðustúlka karlatímaritsins Playboy var hún sett í bann 
sem var afl étt fyrir skemmstu.  

Stór hluti landsliðshópsins sem 
vann B-keppnina í Frakklandi 
árið 1989 hefur átt mikilli vel-
gengni að fagna í atvinnulífinu 
eftir að handboltaferlinum 
lauk. Ef mið er tekið af eftir-
farandi lista virðist sem sæti í 
landsliðshópnum sé mjög góður 
grunnur fyrir stjórnendastöðu í 
framtíðinni:

Valdimar 
Grímsson
Var: Hægri 
hornamaður og 
vítasnillingur
Er: Framkvæmda-
stjóri Vogue 
og Lystadúns 
Snælands

Júlíus Jónasson
Var: Vinstri skytta og varnartröll
Er: Þjálfari íslenska karlalandsliðsins 
og viðskiptastjóri einkabankaþjón-
ustu Kaupþings

Kristján Arason
Var: Hægri skytta 
og varnartröll
Er: Framkvæmda-
stjóri einka-
bankaþjónustu 
Kaupþings

Þorgils Óttar 
Mathiesen
Var: Línumaður
Er: Stjórnarformaður Klasa.

Sigurður Gunnarsson
Var: Miðjumaður
Er: Deildarstjóri íþrótta- og tónlistar-
deildar Úrvals Útsýns

Jakob Sigurðarson
Var: Vinstri hornamaður
Er: Framkvæmdastjóri viðskiptasviðs 
hjá Íslenskri erfðagreiningu

Einar Þorvarðarson
Var: Markvörður
Er: Framkvæmdastjóri HSÍ

Geir Sveinsson
Var: Línumaður og 
varnartröll
Er: Framkvæmda-
stjóri fjárfestingar-
félagsins Amicus 
Partners

Guðmundur Guðmundsson
Var: Vinstri hornamaður
Er: Þjálfari íslenska karlalandsliðsins 
og „Global account and program 

manager“  hjá Kaupþingi.

H V A R  E R U 
ÞEIR NÚ?
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Íbúfen®
– Bólgueyðandi og verkjastillandi

Notkunarsvið: Íbúfen inniheldur íbúprófen sem er bólgueyðandi, verkjastillandi og hitalækkandi 
lyf. Íbúfen er notað við liðagigt, slitgigt, tíðaverkjum, tannpínu og höfuðverk. Einnig eftir 
minniháttar aðgerðir, t.d. tanndrátt. Varúðarreglur: Fólk sem hefur ofnæmi fyrir íbúprófeni eða 
öðrum skyldum lyfjum (NSAID), með skerta lifrarstarfsemi eða alvarlegan hjarta- og nýrnasjúkdóm 
ætti ekki að nota lyfið. Fólk sem hefur fengið astma, nefslímubólgu eða ofsakláða eftir töku 
acetýlsalicýlsýru eða annarra bólgueyðandi lyfja ætti ekki að nota lyfið. Nota skal lyfið með varúð 
hjá fólki með tilhneigingu til magasárs eða sögu um slík sár. Lyfið er ekki ætlað barnshafandi 
konum. Aukaverkanir: Íbúfen getur valdið aukaverkunum eins og t.d. meltingaróþægindum, 
niðurgangi, ógleði, útbrotum, þreytu og höfuðverk. Skammtastærðir: Fullorðnir: Venjulegir 
skammtar eru 600-2000 mg á dag í 3-4 jöfnum skömmtum. Ekki mælt með stærri skammti en 2400 
mg. Börn: Venjulegir skammtar eru 20 mg/kg líkamsþunga á dag í 3-4 jöfnum skömmtum. Börnum 
<30 kg skal eigi gefa meira en 500 mg á dag. Lesið vel leiðbeiningar sem fylgja lyfinu. Júlí 2004.

Höfuð,
   herðar …
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Steve Coppell, knattspyrnustjóri Reading, er afar ánægður með framlag þeirra Brynjars Björns Gunnarssonar og Ívar 
Ingimarssonar til enska úrvalsdeildarliðsins á tímabilinu. Coppell fl okkar þá sem lykilmenn í sínum leikmannahópi og segir 
þá, hvorn með sínum hætti, búa yfi r eiginleikum sem allir knattspyrnustjórar leiti eftir í leikmönnum.    EFTIR VIGNI GUÐJÓNSSON  

- Ívar er mikill atvinnumaður, leikmaður sem veit nákvæmlega hvers er ætlast til af honum og skilar 
því starfi nánast undantekningarlaust. Hann stígur inn á völlin, sinnir sínu hlutverki í liðinu og fer 
heim. Það eru aldrei nein vandræði með Ívar og það er ómetanlegur kostur. 

- Hann var einn af máttarstólpunum í liðinu þegar við unnum Championship-deildina og á okkar fyrsta tímabili í 
úrvalsdeildinni. Hann hefur alltaf verið gríðarlega stöðugur en þetta tímabil hefur reynst erfiðara fyrir alla og 

Ívar er þar engin undantekning. Hann er þó allur að koma til og hefur spilað betur eftir því sem liðið hefur á 
tímabilið, sem er mjög jákvætt. 

- Það er mikil virðing borin fyrir Ívari hjá félaginu. Hann hefur miklar skoðanir og þegar Ívar tekur til máls í 
búningsklefanum er hlustað á það sem hann hefur að segja. 

Það fyrsta sem Coppell gerði sem knattspyrnustjóri Reading var að festa kaup á Ívari, en þeir þekktust vel frá 
tíma sínum saman hjá Brentford. Ívar kom frá Wolves og kostaði félagið um fimmtán milljónir króna, sem hljóta að teljast kjarakaup. Ívar 

var kosinn leikmaður ársins hjá Reading í fyrra og hlaut meira en helming þeirra tíu þúsund atkvæða sem bárust. Hann lék hverja einustu 
mínútu í hverjum einasta leik á síðustu leiktíð. 

- Brynjar á það til að fá ekki þá athygli sem hann á skilda. Það taka 
ekki allir eftir þeirri vinnu sem hann skilar fyrir liðið í hverjum leik, 
sem er rangt og hreinlega ósanngjarnt. Það jákvæða er að Brynjari 

er alveg sama um það því hann vill helst ekki vera í sviðsljósinu. 

- Hann hefur verið virkilega öflugur fyrir okkur, sérstaklega eftir því sem liðið hefur á tímabilið. Hann hefur kannski ekki spilað eins 
mikið og hann hefur viljað frá því hann kom til okkar en vegna fjölhæfni sinnar er hann ómetanlegur 

leikmaður fyrir okkur.  

- Ég held að Brynjar hafi spilað í öllum stöðum í vörninni, á miðjunni og á hægri kanti og alls staðar 
stendur hann sig með mikilli prýði. Hann er alltaf tilbúinn að svara kallinu og allir stjórar þurfa á slíkum 
leikmönnum að halda í sínu liði. 

Coppell keypti Brynjar Björn til Reading sumarið 2005 fyrir óuppgefna upphæð. Brynjar hafði fallið úr náð-
inni hjá Adrian Boothroyd, þáverandi stjóra Watford, en þar hafði hann aðeins spilað eitt tímabil. Brynjar 
hefur áður leikið með Stoke og Nottingham Forest í Englandi, Vålerenga, Örgryte, Moss og KR. 

DRAUMALEIKMENN HVERS KNATTSPYRNUSTJÓRA

COPPELL UM ÍVAR

COPPELL UM BRYNJAR BJÖRN



Casall fatnaður
Opnunartilboð:

20% afsláttur

Jamis reiðhjól
Árgerð 2007

Opnunartilboð:

40%afsláttur

Chrysalis
dúnsvefnpoki
frá The North Face
Verð: 25.990 kr. 

Opnunartilboð: 17.990kr.

Asics Kayano 13 
hlaupaskór
Verð: 18.300 kr. 

Opnunartilboð: 12.990 kr.

Heelys hjólaskór
Verð: 9.990 kr.

Opnunartilboð: 7.990kr.
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Nike T- bolir
Opnunartilboð:

20%afsláttur

Ný verslun í Holtagörðum

Höfum opnað nýja 

og stórglæsilega verslun 

í Holtagörðum.

Fjöldi opnunartilboða.

Stórglæsileg
North Face deild
Opnunartilboð:

20% afsláttur
af öllum 
North Face vörum

Jamis barnahjól
Árgerð 2008

Opnunartilboð:

20%afsláttur

HOLTAGÖRÐUM     GLÆSIBÆ     KRINGLUNNI     SMÁRALIND     SÍMI 545 1500
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Pabbi minn hefur kennt mér nokkur góð brögð, 
þar á meðal rúllettuna. Mest hef ég þó lært 
sjálfur með því að æfa mig,“ sagði Enzo í 

nýlegu viðtali við Marca, en „rúllettan“ var eitt af 
vörumerkjum Zidane eldri – þegar hann fór framhjá 
mótherjanum með því að snúa sér í kringum hann. 

Enzo er elstur fjögurra stráka Zidane og heitir 
fullu nafni Enzo Alan Zidane Martinez. Hann er 
fæddur 24. mars árið 1995 og er nefndur eftir Enzo 
Francescoli, fyrrum framherja Urugay og uppá-
haldsleikmanns Zidane eldri. Enzo komst í fréttirnar 
á Spáni þegar hann leiddi lið Real Madrid, skipað 
leikmönnum fjórtán ára og yngri, til sigurs í stærsta 
unglingamóti sem haldið er á Spáni á hverju ári. 
Real lagði erkifjendurna í Barcelona í úrslitaleikn-
um og þótti Enzo sýna ótrúlega takta.

„Enginn getur neitað því að Enzo sé sonur pabba 
síns. Fótboltagenin eru þau sömu,“ sagði í umfjöllun 
Marca eftir mótið. Flestir aðrir spænskir fjölmiðlar 
hafa sömuleiðis nánast slefað yfir hæfileikum Enzo 
og sýndu sjónvarpsstöðvar brot úr leikjum Real á 
mótinu, þar sem áðurnefnt rúllettubragð vakti mesta 
athygli. Sjá má þessi tilþrif Enzo á YouTube. 

FÆR GÓÐ RÁÐ HJÁ PABBA
Zidane eldri og eiginkona hans Veronique hafa lagt 
gríðarlega áherslu á að halda börnum sínum fyrir 
utan kastljós fjölmiðla. En nú þegar Enzo er farinn 
að verða fréttaefni, ekki eingöngu vegna þess að 
hann er sonur hins goðsagnakennda föður síns 
heldur ekki síður vegna þess að hann er efnilegasti 

leikmaður Real Madrid, fer máttur verndarvængs 
pabba gamla sífellt minnkandi. 

„Það var gaman að vinna þetta mót, sérstaklega 
vegna þess að við unnum Barcelona í úrslitunum,“ 
sagði Enzo eftir leikinn gegn Barca, greinilega vel 
kunnugt um ríginn á milli stórveldanna. Þá var hann 
einnig spurður hvort pabbi hans væri honum innan 
handar innan heimilisveggjanna. „Já, ég spila 
sérstaklega mikið með pabba í garðinum heima. Ég 
sýni honum hvað ég hef lært og hann fylgist vel 
með. Síðan gefur hann mér góð ráð um hvernig ég 
get staðið mig enn betur.“

Enzo er harðákveðinn í að 
feta í fótspor föður síns hjá 
Real Madrid og ef áætlanir 
ganga eftir ætti hann að 
taka við treyju númer tíu, 
minna en áratug eftir að 
gamli maðurinn lagði hana 
á hilluna. „Mér líður vel í 
borginni og ég vil spila á 
sama stað og pabbi spilaði. 
Ég vil spila með 
Real Madrid,“ 
segir Enzo.

MEÐ SÖMU GEN OG PABBINN

Zinedine Zidane hefði ekki lagt skóna 
á hilluna, hefði hann ekki verið búinn 
að lýsa því yfir fyrir HM í Þýskalandi.

Rúmlega eitt og hálft ár er 
liðið frá því að Zinedine Zid-
ane lagði skóna á hilluna eftir 
að hafa látið reka sig af velli 
í úrslitaleik HM í Þýskalandi. 
Á þeim tíma hefur Zidane 
einbeitt sér að því að sinna 
góðgerðarmálum, auk þess 
sem hann er sérfræðingur 
fyrir sjónvarpsstöðina Canal+ í 
Frakklandi. 

Í nýlegu viðtali á sjónvarps-
stöðinni viðurkenndi Zid-
ane að hann hefði spilað 
eitt ár til viðbótar, hefði 
hann ekki verið búinn að 
tilkynna það formlega að 
heimsmeistarakeppnin 
yrði hans síðasta mót. „Ef 
ég hefði ekki verið búinn 
að tilkynna ákvörðun 
mína hefði ég haldið 
áfram. Ég hefði ekki 
getað tilkynnt að ég 

væri hættur eftir þessa 
uppákomu,” sagði 
Zidane og átti þar 
við viðskipti sín við 
Marco Materazzi í 

úrslitaleiknum. „En 
ég var búinn að tilkynna 
ákvörðun mína áður og taldi 
mikilvægt að ganga ekki á bak 
þeirra orða minna. Þess vegna 
hélt ég ekki áfram.”

HEFÐI SPILAÐ 
Í EITT ÁR TIL 
VIÐBÓTAR

Þeir sem óttuðust að aldrei kæmi aftur fram á sjónarsviðið mikill 
knattspyrnusnillingur sem klæddist treyju númer 10 og bæri nafnið 
Zidane geta nú varpað öndinni léttar. Enzo Zidane, tólf ára sonur 
Zinedine Zidane, líklega besta knattspyrnumanns sinnar kynslóðar, 
er orðinn aðalmaðurinn í unglingaliði Real Madrid og þykir síst lakari 
með boltann en pabbinn.   EFTIR VIGNI GUÐJÓNSSON

ENZO ZIDANE

Enzo hefur skorað ófá mörkin 
fyrir unglingalið Real Madrid. 

Hér fagnar hann að hætti 
Ronaldo, sem pabbi hans 

spilaði með hjá Real Madrid á 
sínum tíma. 

Zinedine Zidane ásamt eigin-
konu sinni  Veronique á góðri 

stundu. Þau hafa ætíð lagt 
mikla áherslu á að halda börn-

um sínum utan við kastljós 
fjölmiðla. 

SPORT/GETTY IMAGES

Líkt og pabb-
inn virðist 

Enzo Zidane 
hafa fengið 

knattspyrnu-
hæfileikana 
í vöggugjöf. 

Hann þykir 
búa yfir ótrú-

legri tækni 
miðað við 

aldur og er 
sagður mun 

betri en pabbi 
hans var á 

sama aldri. 

2001 Zinedine 
Zidane
Frá Juventus til Real 
Madrid
Verð: 45,6 milljónir 
punda

2000  Luis Figo
Frá Barcelona til Real 

Madrid  
Verð: 37 milljónir punda  

2000  Hernan Crespo
Frá Parma til Lazio  
Verð: 35,5 milljónir punda  

1999  Christian Vieri
Frá Lazio til Inter Milan  
Verð: 31 milljón pund  

1998  Denilson
Frá Sao Paulo til Real Betis
Verð: 21,9 milljónir punda  

1997  Ronaldo
Frá Barcelona til Inter Milan  
Verð: 19,5 milljónir punda  

1996  Alan Shearer
Frá Blackburn til Newcastle
Verð: 15 milljónir punda  

1992  Gianluigi Lentini
Frá Torino til AC Milan
Verð: 13 milljónir punda  

1992  Gianluca Vialli  
Frá Sampdoria til Juventus  
Verð: 12,5 milljónir punda  

1992  Jean-Pierre Papin  
Frá Marseille til AC Milan  

Verð: 10 milljónir punda  

1990  Roberto Baggio  
Frá Fiorentina til 
Juventus  
Verð: 8 milljónir 
punda  

1987  Ruud Gullit  
Frá PSV til AC Milan  

Verð: 6 milljónir punda  

1984  Diego 
Maradona  

Frá Barcelona til 
Napoli  
Verð: 5 milljónir 
punda  

1982  Diego Mar-
adona  

Frá Boca Juniors til 
Barcelona 
Verð: 3 milljónir punda  

1978  Paolo Rossi  
Frá Lanerossi til Vicenza 
Verð: 1,7 milljónir punda  

1975  Giuseppe Savoldi  
Frá Bologna to Napoli  
Verð: 1,2 milljónir punda  

Nokkrar staðreyndir:
Giuseppe Savoldi var fyrsti leik-
maðurinn sem kostaði meira en 1 
milljón punda. 

Þrír leikmenn hafa tvívegis orðið 
dýrustu leikmenn heims. Auk 
Maradona voru það Alf Common 
(1902 og 1905) og David Jack (1920 
og 1929).

Alf Common setti heimsmet þegar 
hann var seldur frá Sheffield Utd. 
til Sunderland árið 1902 fyrir 520 
pund. Það er tæplega 90 þúsund 
sinnum lægri upphæð en núverandi 
heimsmet Zinedine Zidane.  

Árið 1961 setti Luis Suarez heims-
met þegar hann var keyptur til Inter 

Milan frá Barcelona 
fyrir 142 þúsund 

pund. Það er 
svipuð upphæð 
og John Terry 
fær í vikulaun 

hjá Chelsea í 
dag.

DÝRUSTU 
LEIKMENN
HEIMS
HVERJU SINNI

Paolo Maldini lék sinn þúsundasta 
leik um miðjan febrúar og af því 
tilefni hafa yfirlitsgreinar um feril 
hans birst víða. Segja má að blöðin 
hafi verið að birta yfirlitsgreinar um 
Maldini óslitið síðan 2005 þegar 
hann fagnaði 20 ára leikafmæli í 
Serie A. Dauða hans sem leikmanns 

hefur oft verið spáð undanfarin ár en risið á Maldini er 
alltaf jafn hátt og minningargreinar ótímabærar. Þeim 
metum sem Maldini hefur sett á ferli sínum hafa verið 
gerð rækileg skil. Lítum frekar á hvar hann stendur 
miðað við bestu varnarmenn fótboltasögunnar.

Fremstu Ítalirnir  Til að  Maldini  eigi tilkall að 
vera nefndur besti varnarmaður sögunnar ber 
fyrst að skoða hvort hann sé fremstur í  höfuðlandi 
varnarleiksins. Maldini er sigursælasti leikmaður í 
sögu Serie A. Hann náði hinsvegar aldrei að vinna titil 
með landsliðinu. Þannig mun Fabio Cannavaro, sem 
sannarlega er minni spámaður en Maldini, lengi lifa á 
HM 2006. Sömuleiðis eru leikmenn HM liðsins 1982, 
Scirea, Cabrini, Bergomi og Gentile hátt skrifaðir. 
Franco Baresi, lærifaðir Maldinis, var í hópnum 1982 

en lék ekki. Vann sín helstu afrek með AC Milan með 
Maldini sér við hlið. 

Af eldri hetjum er viðeigandi að líta fyrst til föður  
Paolo, Cesare Maldini, sem var í hópi þeirra  bestu á 
sjötta og sjöunda áratugnum. Giacinto Facchetti er 
þó oftast settur í hásætið á listum blaðanna. Facchetti 
varð Evrópumeistari með Ítölum 1968 og fyrirliði hins 
sigursæla liðs Inter á sjöunda áratugnum. Margt er 
líkt með Facchetti og Paolo Maldini, báðir óvenjulega 
hávaxnir og sókndjarfir af bakvörðum að vera og 
sérlega elegant jafn innan sem utan vallar.  

Í samanburði við þessa menn verður að taka tillit 
til þess að boltinn nú er hraðari og líkamlega 
erfiðari en fyrrum. Leikjaálag einnig meira en 
Maldini  hefur sloppið ótrúlega vel 
við meiðsli og leitun er að manni 
sem hefur verið stöðugri í leik 
sínum. Það sem vinnur hinsvegar 
á móti Maldini er að hann hefur 
kannski aldrei haft neinn einn 
tiltekinn afgerandi sérhæfileika 
sem leikmaður. Þannig voru 
Facchetti og Cabrini betri 
sóknarbakverðir, Gentile og 
Bergomi sterkari maður á mann 
og leikskilningur þeirra Baresi og 

Scirea óviðjafnanlegur. En enginn þessara manna var 
jafn fjölhæfur og Maldini sem var besti bakvörður í 
heimi á fyrri hluta ferilsins og í hópi bestu miðvarða 
heims á seinni hlutanum.

Kóngur eða keisari? Ef litið er til lista þeirra sem 
settir hafa verið um bestu leikmenn allra tíma þá 
er nafn Maldini ekki að finna í efstu sætum. Franz 

Beckenbauer er  efstur varnarmanna og Bobby 
Moore gjarnan næstur. Báðir frábærir á 

sinni tíð og keisarinn Beckenbauer sá eini 
sem hefur af viðlíka titlasafni að státa og 
Maldini. Var þó stóran hluta af sínum ferli 
miðvallarleikmaður og sem varnarmaður 

þekktari fyrir sókndirfsku og skipulagshæfi-
leika en klassíkan varnarleik. Það er erfitt 

fyrir Maldini að skjóta þessum gömlu 
hetjum ref fyrir rass, umvöfðum 
nostalgískum minningum. Hann 
er hinsvegar án nokkurs vafa 
mestur þeirra varnarmanna sem 
nú leika. Á sanngjarnt tilkall til 
konungstitils síðasta aldarfjórð-
unginn og kannski mun hann 
setjast í hásæti keisarans  er fram 
líða stundir og fjarlægðin gerir 
hann jafn bláan og hin fjöllin. 

BESTI VARNARMAÐUR SÖGUNNAR?
Boltinn í Suður-Evrópu:
Einar Logi Vignisson 



ER ÞÍN ATVINNUAUGLÝSING HÉR?   MEST LESNA ATVINNUBLAÐ LANDSINS

S. 512 5426 - vip@365.is           S. 512 5441 - hrannar@365.is

Ráðningarþjónusta

Leitar þú að starfsmanni?

Hulda
Helgadóttir

Sigurborg
Þórarinsdóttir

Kristín
Hallgrimsdóttir

Jón
Ragnarsson

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi þjónustu hvort
sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 
561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

 Vinnusparnaður                    
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, 
tökum forviðtöl og öflum umsagna. 

 Markviss leit                         
Nýr hugbúnaður gerir leit afar markvissa og tryggir að við 
finnum hæfasta einstaklinginn.

 Þriggja mánaða ábyrgð        
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 
ráðning í hans stað án endurgjalds.

 Bregðumst fljótt við
Okkar aðalsmerki eru skjót viðbrögð og lögð er áhersla á 
að flýta ráðningarferlinu eins og unnt er.

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks.

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:
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Sveitarfélagið Álftanes óskar eftir að ráða 
aðstoðarleikskólastjóra og deildarstjóra 
á nýja deild sem fyrirhugað er að opna á 
leikskólanum Holtakoti á Álftanesi.  
Viðkomandi koma m.a. til með að vinna að undirbún-
ingi þess að opna nýja deild við leikskólann í sumar 
eða haust.  Leitað er að starfsmanni/starfsmönnum 
með leikskólakennaramenntun, góða almenna 
samskiptahæfi leika, ríka þjónustulund, metnað og 
frumkvæði.

Nánari upplýsingar veitir Lilja Vattnes starfandi 
leikskólastjóri Holtakots í síma: 550-2340

Umsóknir skulu berast til 
skrifstofu Sveitarfélagsins Álftaness,
Bjarnastöðum, 225 Álftanesi, fyrir 15. mars nk.

Forstöðumaður skóla- og velferðarsviðs.
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80 sekúndur voru liðnar af leiknum og við fengum 
hornspyrnu. Ég skokkaði fram völlinn og tók 
mér stöðu á fjærstönginni eins og ég er vanur. 

Boltinn barst á mitt svæði og ég reyndi að ná til hans með 
því að renna mér í átt að Brian McClair og Denis Irwin. Ég 
náði að snerta boltann fyrstur en það var þá sem öskrin 
byrjuðu.“

Þannig lýsir hinn fertugi David Busst atvikinu sem átti 
sér stað í leik Coventry og Manchester United í ensku 
úrvalsdeildinni fyrir tæpum tólf árum og átti eftir að 
binda enda á feril hans sem knattspyrnumaður. Daninn 
Peter Schmeichel í marki Man. Utd varð sá fyrsti sem sá 
fótinn á Busst eftir samstuðið. Hann kastaði boltanum 
umsvifalaust af velli og átti skömmu síðar eftir að kasta 
upp fyrir aftan mark sitt. Schmeichel þurfti aukinheldur á 
áfallahjálp að halda eftir leikinn, en síðar lét hann hafa 
eftir sér að hann hefði fengið martraðir um þá sýn sem 
blasti við honum á vellinum og smellinn sem heyrðist 
þegar fótur Busst brotnaði.

ÓBÆRILEGUR SÁRSAUKI
Fótbrot Busst var svokallað opið beinbrot og fóru sköflung-
urinn og sperrileggurinn beinlínis í tvennt. Fóturinn á 
Busst sneri níutíu gráður í gagnstæða átt þegar læknar 
Coventry komu að honum, liggjandi í blóði sínu og hrópandi 
stjórnlausum angistarópum. Gera þurfti fimmtán mínútna 
hlé á leiknum meðan hugað var að hryllilegum meiðslum 
Busst og vallarstarfsmenn Old Trafford mokuðu sandi yfir 
blóðpollinn sem myndast hafði í vítateig Schmeichel. 

„Ég man að ég sá áhorfendur klappa og kalla til mín í 

samúðarskyni en ég heyrði ekkert í þeim fyrir öskrunum í 
sjálfum mér. Sársaukinn var óbærilegur. Ég vissi að 
eitthvað mjög alvarlegt var að og fannst eins og það 
vantaði hluta á líkamann á mér,“ sagði Busst í nýlegu 
viðtali þegar hann rifjaði upp meiðslin. 

Busst missti aldrei meðvitund á þeim níutíu mínútum 
sem liðu frá því að brotið átti sér stað þar til hann fór í sína 
fyrstu aðgerð. Á Hope-sjúkrahúsinu í Manchester var það 
bæklunarskurðlæknirinn Raymond Ross sem tók á móti 
Busst. Hann fékk það hlutverk að koma fætinum í sína 
„náttúrulegu“ stöðu áður en hann var settur í spelku. Talið 
er að Busst sé einn af örfáum sem hafi upplifað slíkar 
raunir með fullri meðvitund og án nokkurrar deyfingar og 
verkjalyfja. Þessi skjótu og hárréttu viðbrögð Ross við 
brotinu urðu til þess að ekki þurfti að fjarlægja fótinn af 
Busst. „Ég var heppinn. Tíu árum áður var ekki til sú 
þekking sem þurfti til að bjarga fætinum á mér og þá hefði 
líklega þurft að fjarlægja hann,“ segir Busst. 

SÝKING OLLI MESTUM SKAÐA
Busst dvaldi á sjúkrahúsi næstu tvo mánuði og gekkst 
undir nokkrar aðgerðir í hverri viku. Þar sem um var að 

ræða opið beinbrot var í raun gat í fæti Busst sem skapar 
mikla hættu á sýkingu. Hann missti þó aldrei trúna og 
sagði öllum þeim sem heimsóttu hann á sjúkrahúsið, 
meðal annars Schmeichel, David Beckham, Ryan Giggs, 
Eric Cantona og Alex Ferguson hjá Man. Utd, að hann 
ætti eftir að mæta þeim aftur á vellinum. Svo varð hins 
vegar ekki. Hann fékk svokallaða MRSA-sýkingu í fótinn 
sem olli miklu meiri skaða en beinbrotið sjálft gerði. 

„Við brotið má segja að vöðvinn í fætinum á mér hafi 
hreinlega sprungið. Sýkingin komst í vöðvann og þeir 
urðu að skera hluta af honum burt í fimmtándu aðgerð-
inni. Brotið greri fullkomlega en ég hafði ekki nægilega 
mikla vöðva til að geta spilað aftur,“ segir Busst. Alls 
gekkst Busst undir 26 aðgerðir á fætinum og í dag finnur 
hann lítið fyrir meiðslunum. Hann spilar fótbolta í einni 
af „eldri-manna“ deildum Englands og starfar sem 
þjálfari hjá akademíu Coventry. „Ég var vissulega 
niðurbrotinn að heyra, þá 29 ára gamall, að ferillinn væri 
búinn. En hvað á maður að gera? Það er annað hvort að 
kvarta og kveina og leggjast í þunglyndi eða halda áfram 
að gera það besta úr því sem lífið hefur upp á að bjóða. Ég 
valdi síðari kostinn.“

VERSTU MEIÐSLI ÍÞRÓTTASÖGUNNAR

Hér sést aðdragandinn að broti David Busst og á 
minni myndinni sjást fyrstu viðbrögð leikmanna 
á vellinum. Brian McClair og Denis Irwin reyndu 
að ná til boltans en klemmdu Busst á milli sín, 
algjörlega óviljandi. Dion Dublin, fyrirliði Cov-
entry, er í áfalli og leikmenn Man. Utd kalla eftir 
aðstoð lækna. Útlitið á fæti Busst eftir samstuðið 
er svo hryllilegt að ekki er við hæfi að sýna það í 
blaðinu.  

David Busst segist aðspurður 
ekki hafa getað horft á tækl-
ingu Martin Taylor á Eduardo 
Da Silva í leik Birmingham 
og Arsenal um síðustu helgi. 
Hann var á leið til vinar síns 
í þeim tilgangi að horfa á 
leikinn en var seinn fyrir. 
„Eduardo var nýfarinn af velli 
þegar ég kom og ég vissi að 
meiðslin væru ljót þegar tækl-
ingin var ekki endursýnd. Í 
markaþætti um kvöldið var 
atvikið síðan endursýnt. 
Þegar ég sá Taylor koma 
aðvífandi með fótinn á undan 
sér varð ég að líta undan. Ég 
gat ekki horft á brotið,” sagði 
Busst. 

David Busst er borinn af leikvelli á Old Trafford hinn 8. apríl 1996 eftir að hafa orðið fyrir þeim meiðslum sem gjarnan eru nefnd þau verstu í íþróttasögunni. Busst gekkst 
undir 26 aðgerðir eftir skelfilegt opið beinbrot þar sem sköflungurinn og sperrileggurinn fóru bókstaflega í sundur. Frá þeim tíma sem brotið varð og þar til hann fór í sína 
fyrstu aðgerð missti Busst aldrei meðvitund.   SPORT/GETTY IMAGES

Mikið hefur verið rætt og skrifað um hryllilegt fótbrot Eduardo Da Silva, leikmanni Arsenal, síðustu daga. Meiðsli 
Eduardo eru þó langt frá því að jafnast á við þau sem David Busst, fyrrverandi leikmaður Coventry, varð fyrir í leik 
gegn Manchester United hinn 8. apríl 1996. Busst gekkst undir 26 aðgerðir eftir slysið og þurfti markvörðurinn 
Peter Schmeichel á áfallahjálp að halda eftir að hafa horft upp á brotið. Meiðsli Busst hafa gjarnan verið nefnd þau 

verstu í íþróttasögunni.   EFTIR VIGNI GUÐJÓNSSON

David Busst
Fæddur: 30. júní 1967 
í Birmingham, Englandi
Hæð: 1,85 metrar
Staða: Varnarmaður

Busst spilaði 57 
leiki á ferli sínum 
fyrir Coventry og 
skoraði í þeim 5 
mörk. 

Góðgerðarleikur til styrktar 
Busst fór fram í maí 1997 
þar sem Coventry og 
Manchester United áttust 
við. Uppselt var á leikinn og 
var Busst hylltur af áhorf-
endum í leikslok.

______________________ 

„David Busst var kannski ekki 
hæfileikaríkast knattspyrnu-
maður í heiminum en enginn 
hafði stærra hjarta en hann.”

Gordon Strachan, fyrrum 
liðsfélagi Busst hjá Coventry.

Gat ekki horft á tæklingu Taylors

„Sársaukinn var óbærilegur. Ég vissi að 
eitthvað mjög alvarlegt var að og fannst 
eins og það vantaði hluta á líkamann á mér.”

Peter Schmeichel var bugaður eftir að 
hafa horft upp á fótbrotið. Hann kastaði 
upp eftir að hafa séð ástandið á fæti 
Busst og þurfti á áfallahjálp að halda 
eftir leikinn.  SPORT/GETTY IMAGES
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Stjarna hins 18 ára gamla norður-írska kylfi ngs 
Rory McIlroy hefur risið hratt á undanförnum 
misserum og hefur hann meðal annars verið 
stimplaður sem evrópska útgáfan af Tiger 
Woods. Ýmsir sérfræðingar halda því fram 
að Rory standi framar en Tiger þegar hann 
var á sama aldri og benda einfaldlega á 
árangur á mótum máli sínu til stuðnings.  
                                           EFTIR VIGNI GUÐJÓNSSON  

Birgir Leifur Hafþórsson hefur mikla trú á Rory.

HINN EVRÓPSKI TIGER WOODS

Þegar Rory var 15 ára veðjaði faðir hans, 
Gerry McIlroy, 400 pundum á að sonur 
sinn myndi vinna stórmót í golfi áður en 

hann yrði 25 ára. Líkurnar sem hann fékk voru 
býsna góðar, 400 á móti einum, sem þýðir að 
Gerry fær 160 þúsund pund í vasann, rétt um 
20 milljónir íslenskra króna, fari svo að Rory 
beri sigur úr býtum á stórmóti fyrir árið 2015. 

Á þessum tíma hlógu bresku veðbankarnir 
að gamla manninum og litu svo á að þeir hefðu 
fengið gefins þessi 400 pund. Í dag horfir málið 
öðruvísi við. Líkurnar sem hægt er að fá í sam-
bærilegu veðmáli eru á bilinu 20-40 á móti 
einum, í allra besta falli. Þetta breytta viðhorf 
veðbanka er til marks um þá trú sem Norður-
Írar hafa á sínum manni. 

BRILLERAÐI Á OPNA BRESKA
Rory vakti fyrst heimsathygli á Opna breska 
meistaramótinu síðasta sumar. Þar sló hann í 
gegn strax á fyrsta degi þegar hann lék á þrem-
ur höggum undir pari og var í þriðja sæti eftir 
daginn. Rory var aukinheldur eini keppandinn 
á mótinu sem hlaut ekki skolla þennan fyrsta 
dag. Skyndilega var þessi norðurírski ungling-
ur á allra vörum – hver er þessi táningur sem 
gefur þeim bestu ekkert eftir á stærsta golf-
móti ársins?

„Þessi dagur markar upphafið að þeirri 
athygli sem ég hef fengið síðustu vikur og mán-
uði. Það var aldrei starað á mig úti á götu fyrr 
en eftir þennan dag,“ segir Rory sjálfur. Scott 
Verplank, sem spilaði með honum á fjórða og 

síðasta keppnisdeginum, komst skemmtilega 
að orði þegar hann var beðinn um að lýsa hæfi-
leikum Rory.  „Hann er eins 18 ára gamall, lítur 
út eins og 14 ára táningur en spilar eins og 28 
ára gamall atvinnumaður. Ég hef aldrei séð 
neitt þessu líkt,“ sagði Verplank. 

Heldur dró úr kraftinum í spilamennsku 
Rory eftir því sem leið á mótið en hann fékk þó 
silfurskjöldinn sem eini áhugamaðurinn sem 
komst í gegnum niðurskurðinn. Rory lauk 
keppni á samtals 5 höggum yfir pari og notaði 
12 höggum meira en sigurvegarinn Padraig 
Harrington.  

TIGER ER FYRIRMYNDIN
Nokkrum vikum síðar var Rory orðinn atvinnu-
maður og á fyrsta mótinu sem slíkur, á breska 
Masters-mótinu, hafnaði hann í 42. sæti. Á 
Alfred Dunhill-meistaramótinu sem fram fór í 
október á síðasta ári hafnaði Rory í þriðja sæti 
– á sínu öðru móti sem atvinnukylfingur. Fyrir 
þennan árangur hlaut Rory rúmar 20 milljónir 
króna í verðlaunafé. Til samanburðar má nefna 
að Tiger Woods hlaut „aðeins“ 2,6 milljónir 
króna í verðlaunafé á sínum tveimur fyrstu 
mótum. 

En þrátt fyrir að Rory standi Tiger jafnvel 
framar þegar árangur er skoðaður í saman-
burði við aldur er bandaríska stórstjarnan 
samt sem áður helsta fyrirmynd hins unga 
Rory. 

„Hann virðist ekki getað stigið röngum fæti 
niður, í hverju sem hann gerir. Sveiflan er full-

komin, púttin eru nánast alltaf örugg og svo 
eru flestir aðrir þættir, eins og samskipti við 
fjölmiðla, nánast óaðfinnanleg. Hver vill ekki 
vera eins og Tiger?“ segir Rory. 

Fyrir tíma Tiger Woods var það þó Íslands-
vinurinn Nick Faldo sem Rory hofði allra mest 
upp til. „Ég hitti hann fyrst þegar ég var 12 ára 
og ég gat ekki komið upp einu einasta orði, svo 
stressaður var ég. Ég hef ekki tölu á hversu oft 
ég hef horft á kennslumyndböndin hans,“ segir 
Rory. 

FALDO ER MESTI AÐDÁANDINN
Faldo sá fyrst til Rory þegar hann var á tán-
ingsaldri og varð hreinlega agndofa yfir því 
sem fyrir augu bar. Hann hafði það mikla trú á 
hæfileikum Rory að hann lét hann fá símanúm-
erið sitt, með þeim skilaboðum að hann mætti 
hringja í sig hvenær sem er. „Ég hringdi nokkr-
um sinnum í hann þegar ég var að glíma við 
einhver vandamál og hann hjálpaði mér mikið. 
Hann sendir mér ennþá alltaf SMS-skilaboð 
eftir mót þar sem hann óskar mér til hamingju 
með góðan árangur.“

Og í dag hefur dæmið snúist við – Faldo er 
orðinn helsti aðdáandi Rory. „Það er einstakt 
hvað hann nær að láta golf líta út fyrir að vera 
einfalda íþrótt. Hann spilar af fádæma öryggi 
og allt sem hann gerir virðist vera svo áreynslu-
laust. Og þrátt fyrir að vera svona ungur hræð-
ist hann ekki neitt. Það gerir hann einstakan,“ 
segir Faldo. 

  Heimild: GolfWorld og fl. 

RORY MCILROY    

RORY MCILROY

Fæddur: 4. maí 1989 í Holy-
wood, Norður-Írlandi

Hæð: 180 sentimetrar

Þyngd: 73 kíló 

FERILLINN

3 ára: Slær í fyrsta sinn yfir 
50 metra langt högg

4 ára: Horfir í fyrsta sinn á 
golfmót í sjónvarpi (Royal 
St. George mótið)

11 ára: Fer fyrsta heila 
hringinn á pari

13 ára: Nær forgjöfinni 
niður í 0

15 ára: Spilar í fyrsta sinn á 
atvinnumannamóti, breska 
Masters-mótinu 2005

16 ára: Setur vallarmet 
á Royal Portrush-vellin-
um, einum þeim erfiðasta 
á Bretlandseyjum sam-
kvæmt ýmsum bókum um 
golfvelli, með því að spila 
á 61 höggi. Verður yngsti 
sigurvegari Meistaramóts 
Vestur-Írlands frá upphafi. 

17 ára: Sigrar á Opna evr-
ópska meistaramóti áhuga-
manna.

18 ára: Kemst í efsta sætið 
á heimslista áhugamanna. 
Er eini áhugamaðurinn 
sem kemst í gegnum niður-
skurðinn á Opna breska. 
Gerist atvinnumaður og 
hafnar í þriðja sæti á sínu 
öðru móti. Tryggir sér þar 
með þátttökurétt á evr-
ópsku mótaröðinni í ár. 

GETUR ORÐIÐ ÓTRÚLEGA GÓÐUR
Atvinnukylfingurinn Birgir Leifur 

Hafþórsson spilar líkt og Rory McIlroy 
á evrópsku mótaröðinni en hefur 

þó ekki orðið þess heiðurs 
aðnjótandi að spila með honum. 
„En ég hef fylgst svolítið með 
honum á æfingasvæðinu og 
það er alveg ljóst að hann er 
gríðarlega efnilegur. Tæknilega er 
hann eiginlega fullmótaður, sem 
er ótrúlegt miðað við að hann er 
18 ára gamall.” 

Birgir Leifur segir allt þurfa að 
ganga upp hjá Rory ætli hann sér 

að standa jafnfætis Tiger Woods 
í nánustu framtíð. „Ég held að 
það sé alveg möguleiki að hann 
komist á stall með Tiger, en það 

mun ráðast á þessum fyrstu þremur árum 
hans sem atvinnumaður. Það verður allt að 
ganga upp hjá honum því það mun rífa upp 
sjálfstraust hans og hafa gríðarleg áhrif 
á andlega þáttinn,” útskýrir Birgir Leifur 
og ítrekar að það sé einmitt þessi andlegi 
þáttur sem geri Tiger einstakan. „Það 
verður fróðlegt að sjá hvernig Rory tekst 
á við alla athyglina sem hann mun fá í ár,” 
bætir hann við.

Birgir Leifur segir Rory hafa persónuleik-
ann til að ná mjög langt. „Mér sýnist hann 
vera indælis strákur og með báða fætur 
á jörðinni. Eins og allir aðrir kylfingar 
getur hann bætt sig endalaust andlega og 
líkamlega og ef hann gerir það verður hann 
ótrúlega góður. Ég vona allavega innilega 
að hann nái langt og stríði Tiger.”

„...fyrst á visir.is“

...ég sá það á visir.issir.is
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AF HVERJU HELD ÉG MEÐ
ÞRÓTTI Þegar ég var 10 ára gamall flutti ég í Álfheima 52 og hóf að æfa fótbolta með Þrótti. Þar var ég hluti af frábærum hópi, okkur gekk 
yfirleitt vel upp í 2. flokk og urðum meðal annars Íslandsmeistarar. Þetta eru mótunarárin á lífsleiðinni og með velgengninni og félags-
skapnum tengdist ég félaginu miklum tilfinningaböndum. Þegar tónlistin fór að hafa meira vægi hjá mér datt ég svolítið út úr boltanum en 
það var síðan fyrir um áratug sem ég heyrði utan af mér hvað það væri gaman að mæta á völlinn hjá Þrótti. Ég ákvað að skella mér og féll 
algjörlega fyrir félagsskapnum sem flestir þekkja sem Köttarana. Eftir það varð ekki aftur snúið og ég verð bara „verri” með árunum. Síðasta 
sumar keyrði ég um allt land til að sjá Þróttarana spila. Ég tek það fram að ég bý í Vesturbænum en ég á 
svo góðar minningar frá Þrótti að ég gæti einfaldlega ekki haldið með neinu öðru liði. 

LEEDS Flestir af minni kynslóð aðhylltust ýmist Liverpool, Arsenal, Leeds eða Man. Utd vegna þess 
að þetta voru bestu liðin á milli 1967-1970. Einhverra hluta vegna datt ég niður á Leeds, þá líklega um 
5-6 ára gamall. Kannski var það bara hann Óli Garðars, lögfræðingur og umboðsmaður knattspyrnu-
manna, sem kom mér á bragðið. Hann bjó á Seltjarnarnesinu þegar ég var að byrja að æfa fótbolta. 
Ég var mikill Leedsari framan af en eftir því sem fótboltinn hefur farið að snúast meira og meira 
um peninga hefur áhuginn dvínað mikið. Þegar Cantona og restin af liðinu var seld til Man. Utd 
á sínum tíma datt botninn endanlega úr þessu hjá mér og í dag fylgist ég fyrst og fremst með 
þeim liðum sem Íslendingarnir eru að spila með hverju sinni. Ég hef þó alltaf annað augað á 
Leeds og þeir hafa staðið sig rosalega vel í 2. deildinni. En þetta er sama ruglið og áður, enda 
nýbúið að kaupa stjórann Denis Wise burt frá félaginu. Þessi fótboltaheimur er mjög sérstakur, 
svo ekki sé meira sagt. 

  Jón Ólafsson, tónlistarmaður

GUÐMUNDUR GUÐMUNDSSON
L O K A S V A R I Ð 
Þú sjálfur í fj órum orðum: Samviskusamur, skapmikill, heiðarlegur, kröfuharður.
Veikleiki Ég á það til að gera of miklar kröfur til mín og annarra.
Styrkleiki Samviskusemi.
Ef þú mættir velja þér einn ofurkraft, hver yrði hann? Þá myndi ég standa vörð um 
íslenska náttúru og varna því að henni sé fórnað fyrir endalausar álbræðslur og virkjanir .
Ef þú værir síamstvíburi, hvern vildirðu helst hafa fastan við þig? Fjólu konuna 
mína. Hún er besti vinur minn, bráðskemmtileg og falleg.
Hvað var það fyrsta sem kom upp í hugann þegar HSÍ hafði samband og bað 
þig um að taka við landsliðinu? „Bíddu, leyfðu mér að hugsa.”
Ert þú hæfasti maðurinn í starfi ð? Kannski.
Er landsliðshópurinn sem fór á EM í Noregi sá sami og þú hefðir valið? Já.
Af hverju framleiðir Ísland ekki markmenn á heimsmælikvarða? ÞAÐ Vantar 
meiri meðvitund um mikilvægi þess innan hreyfi ngarinnar.
Hefurðu komið til Peking? Nei.
Hversu mikið langar þig á ÓL? Mjög mikið.
Muntu reyna að plata Óla Stef til að halda áfram með landsliðinu eftir ÓL? Já.
Er íslenska landsliðið nógu gott til að vera að berjast um verðlaunasæti á 
stórmóti? Stundum.
Er íslenska landsliðið í handbolta að dragast aftur úr í alþjóðlegum handbolta? 
Nei.
Ef þú mættir veita einum handboltamanni íslenskan ríkisborgararétt, hvern 
myndirðu velja? Thierry Omeyer.
Værirðu til í að fá Hlyn Bæringsson í vörn íslenska liðsins? Hef bara ekki séð hann 
og veit ekkert um hann annað en að hann spilar körfubolta.
Besta félagsliðið: Ciudad Real.
Besta landsliðið: Frakkland.
Af hverju urðu Danir Evrópumeistarar? Búnir að Byggja 
markvisst upp landslið í a.m.k 6 ár. Eiga stóran hóp frá-
bærra leikmanna.
Ertu hjátrúarfullur? Já, mér líður til dæmis ekki vel 
ef köttur hleypur þvert yfi r veginn þegar ég er á leið 
minni í bílnum. Hef staðið sjálfan mig að því að snúa 
við og fara aðra leið að áfangastaðnum sem ég 
ætlaði til. 
Muntu einhvern tímann vera í einhverju öðru 
en gallabuxum á hliðarlínunni? Já, ef ég verð 
neyddur til þess.
Kaupþing, Landsbankinn eða Glitnir? Að 
sjálfsögðu Kaupþing.
Þú starfar hjá Kaupþingi, hefurðu farið í 
einkaþotu? Nei.
Af hverju eru svona margir fyrrverandi 
landsliðsmenn í handbolta að starfa í fj ár-
málum? Þetta eru skynsamir menn og duglegir.
Besta ráðið? Þegar tækifærið kemur er of seint 
að undirbúa sig.
Hvað gerirðu í frístundum? Ferðast og stunda 
stangaveiði með fl ugu. 

Ef þú værir ekki bankastarfs-
maður eða landsliðsþjálfari... ...Þá 
væri ég geimfari.
Eftir fi mm ár verð ég... ... bankastarfs-
maður.
Númer hvað verður páskaeggið þitt í 
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Bob Bradley - Bandaríkin 
1,8 milljónir á mánuði

Bradley er fyrrver-
andi þjálfari U-23 
ára landsliðsins og 
tók við af Bruce 
Arena. Hann var með 
helmingi lægri laun 
en Bradley. 

Slaven Bilic - Króatía
380 þúsund á mánuði 
Þjóðarstoltið 
kraumar í Bilic, sem 
varð til þess að hann 
tók við landsliðinu 
á sannkölluðum 
lúsarlaunum. Miðað 
við árangur ætti Bilic 
með réttu að fá tífalt meira borgað, 
að minnsta kosti.

Guus Hiddink - Rússland
16,5 milljónir á mánuði

Rússneska knatt-
spyrnusambandið 
er augljóslega ekki 
fjárþurfi, enda greiðir 
Roman Abramovich 
laun hins hollenska 
Hiddink að stórum 
hluta.

Joachim Low - Þýskaland
14,5 milljónir á mánuði
Low var með um 10 
milljónir á mánuði 
áður en hann stýrði 
Þjóðverjum á EM 
2008. Þá fékk hann 
nýjan samning og 
veglega launa-
hækkun. 

Lars Lagerbäck - Svíþjóð
825 þúsund á mánuði

Í alþjóðlegum 
samanburði tekur 
Lagerbäck ekki 
ýkja mikið fyrir 
að stjórna lands-
liðinu. Hann lýsti 
launum landa 
síns Sven Göran 

Eriksson sem „fáránlegum“ þegar 
hann þjálfaði enska landsliðið fyrir 
um 50 milljónir á mánuði. 

Carlos Alberto Parreira - Suður-
Afríka 12 milljónir á 
mánuði
Heimamenn ætla sér 
langt á HM í Suður-
Afríku árið 2010 og 
borga hinum brasil-
íska þjálfara sínum 
eftir því. 

Fabio Capello - England
45 milljónir á mánuði

Ítalski harðstjórinn 
á að taka til í 
herbúðum enska 
landsliðsins og er 
umbunað vel fyrir 
þau störf. Capello 
er langlaunahæsti 
landsliðsþjálfarinn. 

  HEIMILD: WORLD SOCCER

LAUN 
LANDSLIÐSÞJÁLFARA OKKAR FÓLK 

ER Í FREMSTU RÖÐ
Kristján Már Unnarsson, Stöð 2, fékk 
Blaðamannaverðlaun ársins 2007 fyrir upplýsandi 
fréttir úr hversdagslífi á landsbyggðinni. 

Jóhannes Kr. Kristjánsson og Kristinn Hrafnsson
Í Kompási fengu verðlaun fyrir bestu umfjöllun 
ársins 2007.
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