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Har du et bilde som du ønsker å få på trykk i MagZine? Send bildet til magzine@newutd.no og du kan 
være heldig å finne netopp ditt bilde på trykk. Bildet trenger ikke være fra en kamp men temaet skal 
være Newcastle eller Newcastle United.

Kraftig snøfall i England stoppet en mengde kamper før jul. Snø er ikke det aller beste føret å begi seg ut 
på og det hjelper ikke at det kun finnes sommerdekk i England. Da er 4x4 kjekt å ha.
(Foto: Ole Reidar Gunnberg)
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Min nest siste 
utgave

Om 6 måneder sitter jeg hjemme 
i Norge og ser tilbake på 4 år i 
Newcastle og England. Tiden 
har heldigvis flydd utrolig fort. 
Heldigvis? Det må vel være en drøm 
å kunne bo i utlandet, ha priviliegiet 
å bo i nabolaget til spillerne i 
Newcastle og (phøy!) Sunderland, 
følge laget på nært hold og være en 
del av hverdagslivet i England.

 Det har vært flott på mange måter 
men etter 4 års erfaring så holder 
jeg meg til at England er best i små 
doser. Maten er forferdelig. Spesielt 
over lengre tid. Vi har heldigvis vært 
forsynt med mange norske varer som 
sauser, pølser, brunost, leverpostei 
og sist, men ikke minst, Frieles 
Filtermalte Frokostkaffe.

Både jeg og kona må takke så meget 
for all hjelp vi har fått fra dere 
gjennom årene her og det settes 
umåtelig stor pris på. Man skulle tro 
at et land så stort (og overfylt) som 
England skulle kunne produsere god 
kaffe, finne opp leverposteien og 
ikke minst kunne lage annen saus 
enn tykk brunsaus til maten. Men, 
nei. 

Når jeg nå flytter hjem til Norge så 
går jeg inn i en ny ledende stilling 
som blir å kreve mye tid. Desverre 
så blir det lite tid til å ivareta mine 
plikter som redaktør for MagZine 
og jeg håper at det er noen som kan 
plukke opp stafettpinnen etter meg. 

 Vi har kanskje ikke verdens 
beste medlemsblad men vi har et 
medlemsblad. Det er et objekt som 
gir Toon Army Norway en identitet. 
Det lille ekstra i TAN som gjør at 
vi ikke bare er en gjeng med folk 
med samme interesse som sitter 
å diskuterer på et forum og leser 
nyheter på forsiden. Det er en 
interaksjon mellom medlemmer og 
de som driver TAN og det er det jeg 
håper noen vil plukke opp. 

 Håper dere liker det vi har sydd 
sammen i det nest siste nummeret 
for denne sesongen.
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-----------------------------------------------------------------
MagZine-redaksjonen er et medlemsblad for 
medlemmer av Toon Army Norway (TAN).  
Magasinet distribueres på mail ca. hver 6,uke til 
medlemmer av TAN.
-----------------------------------------------------------------
Uttrykk for meninger i artikler i MagZine står for ar-
tikkelforfatterens egen regning. TAN har ikke ansvar 
for enkeltpersoners meninger som ytres gjennom 
medlemsbladet. Likevel vil hver enkelt artikkel gjen-
nomgås for å unngå at innhold og ytringer kan virke 
støtende og krenkende.
---------------------------------------------------------------------
Det er ikke tillat å kopiere innhold i MagZine uten 
tillatelse fra Toon Army Norway eller redaksjonen i 
MagZine.

E D I T O R S  C O R N E R T E R M I N L I S T E N
                    
Kampdato Tid H/B Motstander  Stadion   Merkander    

FEBRUAR

Lørdag 5. 16:00 (H) Arsenal  St.James’ Park
lørdag 12. 16:00 (B) Blackburn  Ewood Park
Tirsdag 15. 20:45   (B)      Birmingham              St.Andrews
Lørdag 26. 16:00 (H) Bolton   St.James’ Park  

MARS

Lørdag 5. 16:00 (H) Everton  St.James’ Park
Lørdag 19. 16:00 (B) Stoke City  Britannia Stadium

APRIL

Lørdag 2. 16:00 (H) Wolves  St.James’ Park
Lørdag 9. 16:00 (B) Aston Villa  Villa Park
lørdag 16. 16:00 (H) Manchester United St.James’ Park
Lørdag 23. 16:00 (B) Blackpool  Bloomfield Road
Lørdag 30. 16:00 (A) Liverpool  Anfield

MAI

Lørdag 7. 16:00 (H) Birmingham  St.James’ Park
Lørdag 14. 16:00 (B) Chelsea  Stamford Bridge
Søndag 22. 17:00 (H) WBA   St.James’ Park 

[..]og jeg håper 
noen kan 

plukke opp 
stafettpinnen 

etter meg.
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N Y T T  F R A  TA N

TOON ARMY NORWAY
Haakonsvegen 65A
5519 Haugesund

Tlf.: 46 69 51 46
mail: newutd@gmail.com

Leder:
Nordin Chena

-----------------------------------------------------------------
Toon Army Norge (TAN) er registrert i 
Foretaksregisteret og Enhetsregisteret i 
Brønnøysund med org.nr. 994 160 206 og er et 
enkeltpersonforetak drevet av Nordin Chena som 
leder for TAN
-----------------------------------------------------------------

L E D E R E N  H A R  O R D E T

Supporterklubben kan bare 
vokse videre med din hjelp!

Først og fremst vil jeg bare si at 
jeg er evig taknemmelig ovenfor 
alle som bidrar eller har bidratt på 
NewUtd.no. Mange har skrevet 
utallige artikler på siden, noen har 
hjulpet oss med design, mens andre 
har kommet med konstruktive 
tilbakemeldinger som også har 
formet både NewUtd.no og 
supporterklubben.

 MEN: Jeg synes likevel at 
engasjementet er altfor labert 
i forhold til forutsetningene. 
Det er flere tusen Newcastle-
supportere i Norge, noe våre 
solide besøkstall beviser. Forumet 
vårt er svært populært og har i 
snitt over 100 poster hver eneste 
dag. Men straks det kommer til 
bidrag og oppslutning om den nye 
supporterklubben er det lite positivt 
å trekke frem.  NUSSC hadde på 
sitt beste 1600 medlemmer med et 
svært skralt tilbud, mens vi kun har 
260 per dags dato.
 

 

Vi har kjempet lenge for å lage 
en verdig supporterklubb, og 
veien mot offisiell status i Norge 
har vært tung. Men for to år 
siden fikk vi endelig grønt lys av 
Supporterunionen, og Toon Army 
Norway er nå en realitet.

 Vi jobber hele tiden med å 
forbedre vårt tilbud og vet at det er 
langt fra perfekt enda, men det er 
likefullt demoraliserende å legge 
ned så mye gratisarbeid uten å få 
noe igjen for det. Og da snakker 
jeg ikke om penger eller lønn, 
men om ENGASJEMENT blant 
medsupportere

  Toon Army Norway er offisiell medlem av Supporterunionen for Britisk Fotball

TAN går en skjebnesvanger tid i møte

Jeg sa til meg selv i begynnelsen av sesongen at jeg ikke kom til å bruke mer energi på å drive sup-
porterklubben om vi ikke ble minst 300 medlemmer i år. Vi kan fortsatt nå det målet. Uansett så har 
jeg ikke lyst til å gi opp så lett, for jeg har store planer både for NewUtd.no og for supporterklubben. 
Men da trenger jeg oppbacking fra supporterne selv! 

 Som jeg allerde har nevnt på forumet, så har vi per dags dato nok nyhetsskribenter. Men vi har et 
skrikende behov både for en webutvikler, en designer og ikke minst fans som kan skrive artikler til 
medlemsbladet om hva enn de måte ønske seg. I tillegg har vår kjære redaktør Ole Reidar annonsert 
at han gir seg etter sesongen, noe som betyr at vi er avhengig av å få inn en ny kvalifisert person som 
kan lage medlemsblader fremover. Vennligst ta kontakt med oss på mail (tan@newutd.no) hvis du 
kan bidra med noe av de ovenfornevnte oppgavene.
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O V E R G A N G S V I N D U E TS K R Å B L I K K
D-Dag
Tekst : Khosro Khoshnood

Neglebitinga, kaldsvetten, 
usikkerheten, frustrasjonen, 
nervøsiteten, dramatikken, 
kontroversen, skuffelsen, 
bitterheten, aggresjonen: 
oppsummeringa av en 
merkelig dag i kronologisk 
rekkefølge. En berg-og-dal-
bane av blandede følelser. 
En dag som hadde alt, men 
likevel manglet det opplagte; 
den lokale guttens kjærlighet 
og lojalitet ovenfor sitt folk, 
sin by, sitt lag. 

Hvor ble det av den tilsynelatende 
”happy ending” som vi har vokst opp 
med? Walt Disney kan umulig ha 
solgt oss en løgn?

Andy Carroll, derimot, må ha 
solgt oss floskler da han utallige 
ganger gikk ut i offentlighet og 
presiserte hvor lykkelig han var i sin 
moderklubb. Kan det ha skjedd noe i 
kulissene? Har Mike Ashley presset 
Carroll? For øyeblikket blir dette kun 
spekulasjoner, men sannheten vil 
forhåpentligvis se dagens lys. 

Lagkameratene må ha klødd seg i 
hodet. Hvor ble det av følelsen av 
samhold og den gode moral? Dette 
blir naturligvis satt på prøve i tiden 
framover, for signalene Carroll 
sender, ville vi helst vært foruten.

Det som slår oss Newcastle-
tilhengere, er timingen på hans ønske 
om overgang. Kun timer før vinduet 
stenger, leverer han altså inn sin 
anmodning. Da kan man, som klubb, 
lite gjøre. Ingen verdig avslutning 
for en som bar trøye nummer ni. 

Sørgmodig

I påvente av overgangssagaens 
mange tvister, offentliggjøres en 
SMS-utveksling mellom Toon Talk-
skribent, Steve Wraith, og Andy 
Carroll, der sistnevnte skriver at han 
ikke hadde noe valg og at han er 
sønderknust.

Hvorfor har man ikke da nektet å gå? 
Ingen kunne fysisk tvunget Carroll ut 
av klubben. Ny og forbedret kontrakt 
,hadde han nettopp underskrevet. I 
verste fall kunne Mike Ashley latt 
ham ”råtne” blant reservene i et halvt 
år - noe som virker usannsynlig, sett 
i lys av verditap det måtte medføre 

- og prøvd å selge ham ved neste 
vindu. Forstå det den som kan.

Where The Grass Is Green

I tolvte time fikk vi vår mann, 
Stephen Ireland, som bestod den 
obligatoriske legesjekken etter at det 
hadde versert rykter om en feilet test. 
Han signerte for lån, og i avtalen har 
man opsjon på kjøp ved endt sesong.

Den én gang aktive 
landslagsspilleren, med seks kamper 
for ”The Boys in Green”, ankommer 
med en noe frynsete fortid, der 
spesielt historien om hans påståtte 
bestemors bortgang, utmerker seg. 

Gutten var på oppdrag for Irland i 
2007 da han plutselig fikk et innfall 
av løsrivelse fra diverse forpliktelser 
og ansvar.

Steve Staunton, daværende 
landslagssjef, fikk telefon fra 
Stephens angivelige kjæreste som 
ga beskjed om dødsfallet. Ireland 
fikk forlate troppen, men ikke uten 
konsekvenser da media fort fant ut at 
det hele var en løgn.

Offensiv Type

Den irske midtbanemotoren gjorde 
sakene sine bra i Manchester City. 
Sammen med Michael Johnson, 
blomstret Ireland, og vokste fram 
som Premier Leagues kommende 
stjerne. Det ble ikke helt slik man på 
forhånd hadde sett for seg. Skader og 
oppkjøp av klubben satte dessverre 
en midlertidig stopper for utviklinga. 
Sjeik Mansour og oljemilliardene 
ville det nemlig annerledes. 

Forholdene lå dermed til rette for et 
klubbskifte, og Aston Villa hentet 
spilleren til ”The Second City” foran 
inneværende sesong. Kort tid før 
ankomst, forsvant Martin O’Neill, 
men Stephen høstet ros og tillit blant 
klubbens provisoriske løsning, Kevin 
MacDonald.

I september overtok imidlertid 
Gerard Houllier hovedansvaret, 
og Ireland mistet gradvis sin plass 
i førsteelleveren. Bakgrunnen 
skulle visstnok ha vært spillerens 
manglende oppofring, vilje og 

innsats. Munnhuggeriet resulterte 
i et ønske om å forlate Villa Park, 
og her står vi da med en potensiell 
gjennombruddshissig goalgetter og 
aggressiv gjenvinner, slik vi før har 
sett ham i den lyseblå drakta.

Én ”Bråkmaker” Ut – To Inn

Ingen mangel på spenning på 
Tyneside. Vi har tradisjon for 
å oppfostre og tiltrekke oss 
bråkmakere. At folk omtaler 
klubben som et sirkus, er heller 
ingen hemmelighet. Stephen 
Ireland karakteriseres som en typisk 
oppvigler og kan muligens ha en 
dårlig innflytelse på enkelte spillere, 
men dersom han motbeviser sine 
kritikere og virkelig finner tilbake 
til sin beste form i svart og hvitt, vil 
han raskt tilegne seg legendestatus på 
nordøstkysten.

En annen som er nær en slik status 
er Hatem Ben Arfa. Franskmannens 
avskjed med moderklubb, Lyon, 
er mildt sagt kontroversiell. Det 
samme kan sies om hans farvel med 
Marseille, der han ikke akkurat står i 
høy kurs blant fansen. 

Her har vi en formidabel spiller, 
et ungt talent, men en potensiell 
agitator. Det viktigste for disse 
spillerne er å tøyle temperamentet og 
kanalisere sin aggresjon til godt spill 
i Newcastle-trøyen.

Det viktigste for disse spillerne er å tøyle 
temperamentet og kanalisere sin aggresjon til 

godt spill i Newcastle-trøyen.

Andy Carroll - offer eller pengegrisk? (Foto: Wikimedia/Alex Steenberg)

Stephen Ireland: Ny bråkmaker eller po-
tensiell stjerne? (Foto: Wikimedia/Alfonso 
Jimenez)



Skudd- og innleggsfot i verdens-
klasse, god teknikk og bevegelighet, 
samt potensial som ved fullbyrdelse 
vil gjøre ham til Premier Leagues 
beste ving.

Wayne Routledge

I hans første kamp for QPR etter 
signert låneavtale, som for øvrig 
brakte ham tilbake til gamleklubben, 
gjorde Wayne en god figur i 
opphentingen av Coventrys 
1-0-ledelse. Vinnermålet kom ti 
minutter før slutt, der Routledge 
mottok en pasning i bakrommet og 
forserte forbi keeper med tomt bur 
som det eneste hinder for tre poeng.

Den raske høyrevingen har rukket å 
spille tre kamper for ligaleder, QPR, 
men med ujevne prestasjoner. Ikke 
ulikt det man har sett i Newcastle. 
Den tidligere Tottenham-vingen 
har fart, men mangler presisjon på 
avleveringene. Han er uheldigvis en 
type spiller som kan gå fra å gjøre 
det helt utrolige, til det mest elendige 
på få sekunder. Taktisk klokskap og 
spilleforståelse er en mangelvare. En 
teknikk som til tider virker klønete. 
Toget har gått og Routledge står igjen 
på perrongen.

Sorgens Kapittel

Overgangsvinduet førte med seg 
både glede og sorg; glede for noen, 
sorg for andre. Hva neste vindu vil 
bringe, får tiden vise. En ting er i 
hvert fall sikkert: Newcastle har 
penger på bok og kan styrke laget 
betraktelig i sommer. Den største 
bekymringen vil være om disse 
pengene blir disponible for Alan 
Pardew, og hvilke spillere man velger 
å hente.

Helst hadde man sett Mike Ashley 

selge klubben, men ikke for enhver 
pris. Det finnes amerikanere der ute 
som har gjort en dårlig jobb med 
tanke på investeringer i engelske 
klubber. Hicks og Gillett er de første 
man ofrer en tanke. Glazer-familien 
i Manchester United er heller ikke 
de mest populære, der de har påført 
klubben en svimlende gjeld og 
økt prisene på alt fra billetter til 
suvenirer.

Ingenting vil lenger overraske. Den 
London-baserte forretningsmannen 
vil huskes for nedrykket. Han vil 
huskes for sparkingen av Hughton. 
Han vil aldri glemmes for salget av 
Carroll.

Inn:  

Hatem Ben Arfa (Olympique de 
Marseille, £5.75mill), Stephen 
Ireland (Aston Villa FC, lån).

Ut:

Andy Carroll (Liverpool FC, 
£35mill+eventuelle tillegg), Wayne 
Routledge (QPR, lån), Matthew 
Grieve (Stockport, lån), Joan Simun 
Edmundsson (Gateshead, lån), James 
Tavernier (Gateshead, lån), Tamas 
Kadar (Huddersfield, lån), Ryan 
Donaldson (Hartlepool, lån).
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Q U I ZS K R Å B L I K K

Wayne Routledge på lån til QPR (Foto: Wikimedia/Dagur Brynjolfsson)

SPØRSMÅL 3 poeng 2 poeng 1 poeng
HISTORIE
Hvilket år er det snakk 
om?

Rob Lee og Warren Bar-
ton ble solgt til Derby i 
februar dette året

Newcastle røk ut av FA-
cupen i 6.runde etter å 
ha tapt 3-0 i omkampen 
borte mot Arsenal på 
Highbury

Newcastle avsluttet en 
imponerende sesong 
med å tape 1-3 mot 
Southampton

SPILLEREN
Hvilken ex-Magpie 
skal vi fram til?

Keeperen fikk tre kamper 
for Newcastle i sitt opp-
hold fra 1999-2003

Nederlenderen kostet 
£900.000 da han ble 
kjøpt av sin landsmann 
Ruud gullit

Sisteskansen kom fra 
NAC Breda og avslut-
tet karrieren i AGOVV 
Apeldoom etter sitt mis-
lykkede opphold på SJP

KAMPEN
Hvilken kamp skal vi 
frem til?

Routledge ble 
Newcastles siste 
målscorer i denne 
kampen med sin 
nettkjenning etter 77 
minutter

Brett Ormerod scoret et 
sent reduseringsmål for 
bortelaget

Newcastle hadde 
tidligere i sesongen tapt 
2-1 borte mot samme 
motstander, som rykket 
opp til PL via playoff

MANAGEREN
Hvilken manager skal 
vi frem til?

Var som spiller innom 
klubbene West Ham, 
Birmingham, Aston Villa 
og Charlton

Startet managerkarrieren 
i Charlton og var ansatt 
i West Ham fra 2006 til 
2008

Har vært aktuell for 
Newcastle ved flere 
anledninger

10-12 poeng: Imponerende! Du kan mye om klubben i ditt hjerte. 
7-9 poeng: Bra score, men man må pugge mer for å nå helt opp.
4-6 poeng: Du kan noe, men det er langt ifra bra nok. Les noen historiebøker og søk 
for informasjon på internett!
0-3 poeng: Vet du i det hele tatt hvilke farger Newcastle har på drakten?

Svar nederst på siden

Svar:
1. 2002   2. John Karelse 3. Newcastle - Blackpool, 4-1, 2009/10  4. Alan Curbishley

Vil du se hva du kan om Newcastle? Prøv deg på vår quiz. Dessverre er den ikke 
premiert men heder og ære kan ikke måles i materielle verdier.
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N E W U T D . N O - P R O F I L E N

Tom Erik Maldal
Tekst: Nordin Chena
Foto: Privat

Tom Erik Maldal var kaptein på 
Sandnes Ulf i Adeccoligaen i fjor 
og er kjent på forumet under 
nicknavnet “Tommen”. Han 
ble Newcastle-supporter i 1996 
da Alan Shearer signerte for 
klubben i sitt hjerte. Vi har tatt 
en prat med midtbanespilleren 
som nå har trappet ned og 
trener med 3.divisjonslaget Sola.
 
Hvorfor valgte du å gå til Sola etter 
at Sandes Ulf berget plassen?

Er fra sola , har vokst opp der, og har 
flere år bak meg i Sola før jeg gikk 
til Sandnes. Derfor er det naturlig 
at det blir Sola når det ikke blir 
mer adeccoligaspill. Det er mange 
grunner til det og har i grunnen ikke 
lysst og si så mye om det, utenom 
at det er flere klubber en newcastle 
som det skjer ting behind the lines. 
En del ting som jeg ikke var helt 
enig i, i tillegg kreves det mye å 
spille adeccoliga og jeg er jo ikke 20 
lengre, så da må noe offres. Har dog 
en liten mulighet til å dra utenlands 

i slutten av mars, så får vi se om det 
blir noe av.

Har du noen gang hatt drømmer om 
bli proff i England?

Klart det . Alle som startet opp med 
fotballen i barndommen drømte jo 
om dette. Og selvfølgelig hadde jeg 
aldri spilt for noen andre en NUFC.

Hvordan føltes det å få fornyet 
kontrakt i Adecco kun på grunn av 
Follos gigatabbe?

Selvfølgelig er det kjipt at det gjøres 
på den måten, men at Follo brukte en 
haug med penger de ikke hadde kan 
ikke vi noe for. De hadde muligens 
ikke hatt så mange poeng hadde de 
ikke brukt penger på gode spillere. 
Når det er sagt så tror jeg de var så 
mye i minus at de rett og slett var 
sjangseløse til å få lisens. Kanongøy 
at de fikk med seg en cupfinale, og 
synd de ikkje vant, da dette hadde 
blitt tidenes askeladd historie. 
Heldigvis er de nå redddet og sikkert 
snart tilbake i det gode selskap.

Hva synes du om ansettelsen av 
Pardew, og hans første måneder i 
klubben?

Ansettelsen av Pardew er fullstendig 
latterlig. Ikke at Pardew ble ansatt, 
eller jo det og. Sparke Hughton, for 
å ansette en mer erfaren manager, så 
kommer Pardew inn, nei unnskyld 
meg men det blir bare patetisk. 1 av 
100 STORE feil Ashley har gjort 
med klubben. Hughton gjorde ein 
god jobb, fin ærlig kar som gidde 
sitt beste. Ønsker han alt til lykke 
i fremtiden. For all del Pardew har 
gjordt det greit han også, men tror 
nok vi hadde hatt like mange poeng 
med Hughton. Det var forøvrig en 
opplevelse å verme på LFC kampen 
og store protester både før og etter 
kampen. Ein innertier av en kamp.

Hva tror du om resten av sesongen?

Nå sitter jeg å følger med på siste 
time av transfervinduet og det ser 
ganske mørkt ut. Vi har masse penger 
men det er nok ikke tid til handel nå. 
Så jeg tror vi detter under topp 10 og 
skal være fornøyd om vi holder oss. 
Vi har ingen spisser som er bra nok. 
Men midtbanen bejynner å se bra ut. 
To klassespisser og enhøyreback så 
snuser vi på Europa.

Hvilken nåværende Newcastle-
spiller er du mest lik i spillestilen?

Vanskelig å si, men er nå sentral 
midtbanespiller som liker å gi masse 
juling og vinne ballen tilbake. Spiller 
tøft men ikke stygt :) Mangler 
passningsfoten til Barton, men det 
må bli en plass mellom de sentrale 
midtbanespillerne til Nufc. Tiote-
Barton-Smith-Nolan. Vel å merke, 
LANGT under deres nivå....

Range Rover V8 Vogue SE

Steven Taylor har vært observert i to ulike biler stort sett hele perioden 
jeg har bodd i England. Enten har han kjørt rundt i sin 2004-modell 
BMW X5 (Beholdt av nostalgiske grunner?) eller så har han vært 
observert parkert utenfor Habib Beyes hus med sin BMW 6-serie 
coupé. I det siste har han vært sett kjørende med en 2010-modell Audi 
R8. Et råskinn av en bil som gjør at alle bilinteresserte snur hodet i 
ren og skjær lidenskap. Lyden av motoren når den får litt turtall er på 
grensen til orgasmisk og for de VIRKELIG lidenskapelige bilelskerne 
så kan den vel brukes som...vel..et...afrodisiakum.

 Hvilken versjon herr Steven Taylor kjører rundt i er usikkert men 
spesifikasjonene på denne Audien er langt fra den man finner i en 1.9l 
audi A3 som kan finnes som en dyr bil på norske veier. Prisen i England 
starter på rundt 800.000,- kroner (£87.000) men ekstrautstyr koster dyrt. 
Det holder ikke å si at det koster skjorte for det er en underdrivelse. 

 Spesiell lakk, 25.000,- kr, rett farge på skinninteriøret, 40.000,- kr 
pluss, keramiske bremser 70.000,- kr osv.osv. Det koster å være kar 
men som fotballspiller så er ikke akkurat pengene det største problemet. 

Motor  V8 eller V10
ccm  4163 eller 5204ccm
HK  430 eller 525
Torque  430 eller 530 NM
0-100km/t 3,9 - 4,8sek
Toppfart 299 - 315 km/t
Pris  Fra £87.000,-

2
3
4

Aston Martin DB9

Audi R8

Bentley Continental GT

1
Lamborghini Gallardo

5
Audi R8
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T I D L I G E R E  S P I L L E R D A Z Z L E R

Tekst : Oddmund Varem Aardal

Robert «Bobby» Mitchell, 
eller Dazzler som de fleste 
kalte ham, var en av 
nøkkelspillerne på Newcastles 
beryktede lag på 50-tallet. 
Han var på laget som vant 
FA-cupen tre ganger på 
fem år, og var en viktig 
bidragsyter i «The glorious 
50’s»

Robert ble født i Glasgow den 
16. august, 1924. Som de fleste 
andre innbyggerne i Glasgow, var 
foreldrene arbeidere, og hadde ikke 
altfor mye å rutte med. Men fotball 
spilte han uansett hvordan været var, 
og han viste også etterhvert at han 
hadde talent.

 Som 18-åring ble han tatt inn på den 
gamle storheten Third Lanark, som 
var et av de beste lagene i Skottland 
på den tiden. Også der viste han stort 
engasjement for spillet, men da 2. 
verdenskrig fortsatte å gjøre livet 
surt for britiske fotballspillere, fikk 
karrieren en knekk. 

 Det tok hele tre år før ligasystemet 
var på plass igjen, og etter så lang 
tid uten kamptrening, forstår man at 
ferdighetene var litt svekket.

 I februar 1949, mottok Third Lanark 
et bud på 17 000 pund for «Bobby». 
Budet viste seg å være fra Newcastle 
United. Robert pakket sakene, og 
flyttet sørover sammen med familien, 
for å spille med «the Magpies». 

 I sin nye klubb ble han en 
umiddelbar suksess. I sin 
spissposisjon, skjøt han inn flere mål, 
men han var nok mest kjent for sine 
perfekte gjennombruddspassninger 
til giganten Jackie Milburn. 

 Allerede i sin andre sesong  i 
Newcastle, bidro Robert til at 
klubben tok et overaskende FA-
cupgull. Hans pasninger til Jackie 
Milburn var mye omtalt i avisene, 
og de var nok en viktig faktor i 
cupsuksessen. 

 Etter å ha slått Wolverhampton 
2-1 i semifinalen ventet Blackpool 
i cupens siste kamp. Der scoret 
Milburn to mål, og ble The Toon’s 
store helt. Sluttresultatet ble 2-1, etter 

brukbart spill av vår mann.

I 1951 fikk «Dazzler» sitt 
internasjonale gjennombrudd, da han 
debuterte på Skottlands landslag. I 
sin første landskamp, i Danmark, 
scorte han et mål og overpresterte på 
mange måter. Både pasninger, løp og 
avslutninger satt som skudd. 

 Hans andre landskamp derimot, 
som var mot Frankrike, ble en stor 
skuffelse. Skottland vant 1-0, men 
Bobby spilte elendig. Skuffelsen var 
stor, og etter dette ble han aldri mer å 
se blandt Skottlands beste menn.

 I 1952 og 55 vant The black’n 
whites to nye FA-cupgull. Robert 
Mitchell var på finalelaget begge 
gangene, men bidrog nok mest i 
1955, med ett mål og en målgivende 
pasning. Igjen var Mitchell på topp.

’Etter dette gikk det dessverre 
nedover med Roberts karriere. I 
sesongen 1958-59 spilte han bare 16 
av ligakampene, og sesongene etter 
ble tilstanden enda verre. 

 Etter to sesonger til med lite 
spilletid, meldte Mitchell overgang til 

Berwick Rangers, hvor han tilbrakte 
en sesong. Etter dette returnerte han 
til Tyneside, hvor han jobbet som 
spillende manager i Gateshead FC. 
Der gav han seg i 1964, men slo seg 
til ro i Newcastle, hvor han bodde 
helt til sin død i 1993.
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K O M M E N TA R E N
Ett spørsmål om 
troverdighet...
av Steinar Opdøl

Jeg vet jeg retter hagla mot egen 
fot, hvis jeg prøver å overbevise 
noen om at denne artikkelen har 
objektiv troverdighet. Jeg er av 
den typen supporter som prøver 
å fremstå som nyansert, men i 
fotball spiller følelser og fornuft 
på hver sin ende av banen. Dette 
er selvfølgelig en reaksjon fra en 
skuffet supporter. Det handler 
selvfølgelig om gårsdagens salg 
av Andy Carroll.

Jeg er drittlei av å lese artikkel etter 
artikkel, overskrift etter overskrift 
alle løst basert på ingenting.
Folk konkluderer i hytt og pine, 
det er himmel eller helvette! Jeg 
skjemmes over innlegg som dømmer 
Andy Carroll for svikte laget eller 
Mike Ashley for å være grådig!

 Personlig har jeg lagt skylden på 
media, tabloidene har tatt kontroll 
over transfermarkedet! De er 
konstant ute etter sensasjonelle 
overskrifter, store tall og skandaler! 
Fakta har druknet, vi vet ikke hva 
som skjer! Avisene har solgt Andy 
Carroll til Tottenham og Liverpool 
annenhver dag siden september! Nå 
slipper vi iallefall det maset....? 

 Neida, nå skal det spekuleres i 
hvem som har skylden, når kommer 
han hjem igjen til sitt elskede 
Newcastle? Jeg hater såpeserier, jeg 
driter i om en spiller vraker ferrarien 
med en prostituert i fanget og ett 
esel i bagasjerommet, når er han 
spilleklar?! 

 Men tilbake til Carrolls overgang, 
jeg ser for meg følgende scenario:

- Budet for bra til å avslå, Carroll 
solgt mot sin vilje, Ashley gnir seg i 
hendene.

- Carroll leser Liverpools 
lønnstilbud, bruker transfer reguest 
som pressmiddel for en bedre 
kontrakt og den planen gikk i dass?

- Carroll presses til å lyve om 
transfer reguest, så styret slipper å bli 
lynsjet av fansen.

- Carroll tenkte, what if? Så for seg 
en fremtid i Liverpool, ville faktisk 
dra?

- Dalglish har hatt dårlig samvittighet 
for alle pengene han rotet bort i sin 
tid som manager i Newcastle, løser 
det med å betale overpris for en 
spiller som  «forsvares».

- Andy Carroll fikk en smell i hodet 
på gårsdagens trening, Joey to 
blame?

- Carroll nektet Newcastle å si nei til 
så høyt bud. De legger en plan om 
å selge Carroll, pengene brukes til å 
styrke laget til neste sesong, Carroll 
får beskjed om å bli tidenes flopp 
på anfield for så han kan returnere 
tyneside for en brøkdel av prisen! 
(personlig favoritt)

 - Mike Ashley er koko. Etter en 
dårlig dag på børsen, vurderte Mike 
å gjøre slutt på alt. Men selvmord 
var lite kreativt tenkte Ashley. Han 
valgte heller å teste tålmodigheten til 
geordies. Han kjøpte så Newcastle, 
gjorde konsekvent alt feil i tiden 
fremover. Hvor lang tid tar det før 
han henrettes av «Toon-Army»?

- Vi overreagerer! Skulle Carroll 
noen gang forlate oss så er det greit å 
gjøre det med kursen på topp.  Andy 

er velkommen tilbake når han vil, 
han er enda ung og kan returnere 
som stjernespiller og få flere år i 
Newcastle. Uansett vil jeg ønske 
Andy Carroll lykke til i fremtiden! 
Pure and simple!

 Så over til lojalitet, det er 
supporterens jobb. Hvor mye penger 
skal til for at du skal bytte favorittlag, 
helt ærlig? Alle har sin pris, sånn er 
samfunnet desverre blitt...
Jeg kunne tenkt meg ett bedre 
regelverk i transfermarkedet. Hvis en 
spilller undertegner en  kontrakt, da 
har jeg noen generelle forslag:

- Ingen kan legge inn bud på 
spilleren før minimum 1år etter 
signering.

- Ingen ny forhandling om kontrakt 
på minst 1år.

Dette hadde spart mye mas, og det 
er gjennomførbart! Hadde muligens 
blitt kortere kontrakter sånn generelt, 
jeg har ikke utdanning høy nok til 
påstå at dette er fasiten.
Så ett litt dristigere forslag:

- Kontraktsbetingelsene gjelder også 
ved overgang til andre klubber helt til 
kontraktens slutt.

 Da minsker man lønn som 
motivasjon for klubbskifte, iallefall 
på kort sikt. Kanskje blitt kvitt endel 
grådige agenter i tillegg.

Hvis spillerne kan kreve høyere lønn 
for god kampform en periode, burde 
klubbene også hatt lik mulighet til 
redusere lønna dem for å bomme på 
åpent mål.
 Uten respekt, blir alt lite troverdig.
PS: Velkommen Stephen Ireland
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N E W U T D . N O . . . . . . S P Å R  S E S O N G E N
NewUtd-teamet spår 
sesongen
Tekst : Nordin Chena
Foto : 

Vi har tatt en liten runde for 
å spørre om hva personene 
bak NewUtd.no tror om 
resten av 2010/11. Noen sikter 
mot Europa, mens andre er 
mer nøkterne og satser på en 
plassering blant de 12 beste.
 
Spørsmålene lød som følger:

1. Hvordan tror du Newcastle 
kommer til å gjøre det i siste del av 
sesongen?

2. Hva blir det viktigste for at ikke 
Newcastle skal kollapse etter en fin 
sesong hittil?

3. Er det noen spesielle 
nøkkelkamper du har sett deg ut på 
terminlista?

4. Manchester United virker 
uslåelige. Holder det helt inn for The 
Red Devils?

5. Hvem tar CL-plassene, og hvem 
tror du rykker ned?

Nordin Chena, leder av Toon 
Army Norway og administrator på 
NewUtd.no

1. Jeg tror at Newcastle kommer 
til å holde seg der de er nå – midt 
på tabellen. Det begynner å bli en 
luke opp til Sunderland, og jeg tror 
at Pardew & co er for ustabile til å 
komme noe særlig høyere. Men det 
er altfor mye kvalitet i laget til å 
frykte nedrykk, selv uten Carroll.

2. Det er svært viktig for Newcastle 
å få tilbake Ben Arfa fra skade. Det 
finnes knapt vinger i stallen, og vi 
trenger gode innlegg fra begge kanter 
for å kunne mate spissene våre som 
ikke akkurat er kjent for å skape ting 
på egenhånd.

3. Alle kampene teller like mye, men 
oppgjørene mot bunnlagene Wigan, 
Wolves og Birmingham (x2) blir 
ekstra viktige.

4. Jeg er 99 % sikker på at 
Manchester United tar gullet. City 
er for ustabile, mens Arsenal også 
kommer til å avgi poeng fremover. 
For de andre lagene er løpet allerede 
kjørt.

5. Chelsea og Arsenal slår følge med 
Manchester-lagene til Champions 
League neste sesong, mens W-ene 
Wigan, Wolves og WBA rykker ned.

Daniel Driveklepp, forum-
moderator

1. Tror vi kommer til å fortsette 
med å overraske, både positivt og 
negativt. En sluttplassering rundt 10-
12 er realistisk.

2. At vi klarer å opprettholde 
kameratskapet som er i klubben, og 
det er noe jeg er overbevist om at vi 
vil klare. Ser ingen mulighet for noen 
kollaps hos oss.

3. Hjemmekampen mot Manchester 
United i april blir et høydepunkt. 
Ellers føler jeg at vi har en del 
hjemmekamper vi kan vinne frem 
mot sesongslutt, så forhåpentligvis 
har vi mye å glede oss til.

4. Jepp, de kommer til å vinne PL 
denne sesongen. De har et utrolig 
kollektiv, og enkeltspillere som 

Berbatov og Nani som er kanongode.

5. CL: ManU, Arsenal, City, Chelsea.  
Nedrykk: Wigan, Wolves, Blackpool
Tom Andre Stormo, skribent
1. Jeg tror vi kommer til å plukke 
jevnt med poeng fremover, og 
være litt mer stabile enn tidligere.  
Hadde vært fantastisk å kjempe om 
7.plassen til det siste.

2. At vi står sammen som et lag, og 
ikke får intern uro. Man har jo sett 
nå at vi greier oss fint uten Carroll, 
så når både han og Ben Arfa kommer 
tilbake fra skade skal det mye til før 
vi skal kollapse.

3. Hjemmekampene mot Everton, 
Wolves og WBA blir viktige for å 
distansere muligheten for nedrykk. 
Bortsett fra det så mangler vi å ta 
skalpen til Man U i år, så hadde vært 
artig å vært det laget som endelig 
vant mot dem.

4. De ser ut som et meget sterkt 
kollektiv og har i tillegg de 
enkeltspillerne som kan gjøre det lille 
ekstra. Jeg håper særlig Arsenal og 
Chelsea vil gi de kamp helt inn så vi 
får en spennende innspurt, men nå 
ser Man U sterkest ut.

5. Blir nok de fire som er øverst nå 
som tar de plassene. Altså Man U, 
City, Arsenal og Chelsea. Jeg tror 
Wolves, Wigan og WBA rykker ned.

Kyrre Øye, skribent

1. Jeg tror vi kommer til å nå 
40 poeng iløpet av de 6-7 neste 
kampene, som er det viktigste denne 
sesongen. Når vi har nådd det kan 
vi slippe ned skuldrene mer og er vi 
heldige så kan vi seile opp som en 
utfordrer til Europa League plass.

2. Tviler på at vi kommer til å 
kollapse. Spillergruppa virker samlet 
og vi har mange av de rette typene 
i klubben. Klarer vi å opprettholde 
dette, så kommer vi til å få se et 
Newcastle lag som fortsetter å 
imponere.

3. Jeg gleder meg til vi skal spille på 
Anfield i april. Vi pleier alltid å bli 
rundspilt der, men i år kommer vi dit 
med et realistisk håp om seier, selv 
med Carroll på feil lag. Skulle vi 
fortsette den fine formen vi har hatt, 
så kan denne kampen også bli en 
batalje om Europacup-spill.

4. De imponerer stort. Er nesten 
sjokkert over hvor mye Berbatov har 
scoret denne sesongen, men det har 
vist seg å være nøkkelen når Wayne 
Rooney har innfunnet seg på et nivå 
selv Shola Ameobi ville vært flau 
over. Selv om det er tungt å svelge, 
så er det bare å ta av seg hatten for 
Sir Alex nok en gang. Han slutter 
aldri å imponere og vinner ligaen 
igjen i mai.

5. Man.Utd, Chelsea, Arsenal, Man.
City tar de fire første plassene. Tipper 
Wolves, Wigan og West Ham rykker 
ned.

Khosro Khoshnood, skribent

1. Laget innehar den nødvendige 
kvaliteten og bør ta sikte på øvre 
halvdel. Man kommer nok til 
å se ustabile prestasjoner, men 
det er gjerne slik det blir med de 
nyopprykkede klubbene. Jeg er 
optimistisk og spår en fin 8.-plass.

2. Viktig at man ikke mister fokus på 
hovedmålet, som faktisk er å sikre 
plassen i det gjeve selskap. Alt annet 
må anses som bonus. Begynner man 
å jage Europa League, vil skuffelsen 

være stor dersom man ikke lykkes. 
Det vil virke demoraliserende.

3. Egentlig ikke. Vi SKAL klare å ta 
ti poeng på de resterende kampene 
og nå 40 poeng. Da vil plassen mest 
sannsynlig være sikret.

4. Er redd det blir rødt i år, ja. Jeg 
liker ikke å innrømme det, men de 
imponerer! Spesielt er jeg fascinert 
av hvordan veteranene holder det 
høye nivået. Det vil være en nærmest 
umulig oppgave å erstatte dem.

5. CL-plassene går til de to rivalene 
i Manchester, samt de to London-
klubbene, Arsenal og Chelsea. 
Nedrykk er verre, men jeg tror det 
står mellom de fire W-ene. Wigan, 
Wolves og West Bromwich rykker 
ned. Har troa på at West Ham klarer 
seg!

Joakim Leistad, skribent

1. Jeg tror vi kommer til å fortsette i 
omtrent samme spor som ,til nå, og 
det vil bli oppturer og nedturer. Jeg 
tror laget - selv uten Ben Arfa og 
Carroll - er godt nok til å holde seg 
på god avstand fra nedrykksstriden. 
10.-14. plass virker realistisk.

2. Så lenge ikke den fantastiske 
moralen og kameratskapet i klubben 
bryter sammen, så tror jeg det skal 
gå bra. Det er viktig at vi fortsetter 
å bygge god lagmoral, og at vi ikke 
mister av synet målet vårt for denne 
sesongen, å beholde plassen. Vi er 
ikke bedre enn tabellplasseringen 
tilsier, og sannsynligvis har vi 
overprestert. Jeg blir overrasket om 
vi totalkollapser.

3. Først og fremst må vi begynne 
å slå antatt dårligere lag, og vi må 
for all del slutte å gi fra oss billige 

poeng på overtid. Leder vi når klokka 
runder 90 minutter, så SKAL vi 
vinne kampen. Uansett motstander! 
Klarer vi det, så kan det bli en riktig 
så fin vårsesong.

4. Etter opphentingen mot Blackpool 
og etter at Berbatov plutselig har 
begynt å løpe og jobbe, så er jeg 
overbevist om at ingen, ingen, ingen 
kan hamle opp med de røde djevlene. 
Synd, men det virker som det er 
klasseforskjell i toppen i år.

5. Man U, Arsenal, Man City anser 
jeg som sikre. Så blir det en kamp 
om fjerdeplassen mellom London 
lagene Chelsea og Tottenham. Men 
jeg tror de blåkledde trekker det 
lengste strået. Nedrykk er en kamp 
mellom fem-seks lag, men jeg tror 
Wigan og Wolves virker å være 
dårligst, mens West Ham kanskje får 
nok vind i seilene til at de overlever, 
så da blir det trolig West Brom som 
går ned. Altså Wigan, Wolves og 
West Brom ned.
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T O P P  1 0 T O P P  1 0
Topp 10 viktigste/beste 
kamper i 2010
Tekst: Henrik Risdal

2010 ble et år fylt med mye 
jubel for alle Newcastlefans. 
Vi rykket opp fra Premier 
League og viste styrke 
sesongen etter mot sterke 
Premier League-lag. Her er 
en samling av de 10 beste 
og viktigste kampene til 
Newcastle i 2010.

10.Newcastle – Blackpool 4-1 
(10.04.10.)

Etter et kjedelig bortetap 
mot Blackpool i 2009, klarte 
Newcastleguttene å reise seg og slå 
Blackpool hele 4-1 på St. James’ 
Park.  Dette var en kamp Newcastle 
hadde god kontroll over. De hadde 
mange fler sjangser enn Blackpool og 
hadde også ballen mest. Og dette var 
heller ikke hvilken som helst kamp. 
Med en seier her ville Newcastle kun 
være et poeng unna å være garantert 
opprykk fra Championship.  Etter 
kampen møtte derimot ikke pressen 
en overlykkelig Chris Hughton. Han 
forventet at guttene ikke skulle ta 
noen seier på forskudd og hadde et 
stort ønske om at de skulle spille 
sesongen ut, opprykk eller ikke. 
Målene i denne kampen ble gjort av 
Gutierrez(12), Carroll(36), Nolan(62) 
og Routledge(77). For Blackpool 
scorte Ormerod(85).

9.Everton – Newcastle 0-1 
(18.09.10)

Everton hadde fått favorittstempelet 
til denne kampen, etter en 
overraskende 3-3 kamp mot 
Manchester United. Det hele startet 
med press fra Everton, uten at 
det gjorde bortelaget noe spesielt 
nervøse. Det var nemilg Newcastle 
som hadde den første store sjangsen. 
Dessverre headet Wayne Routledge 
ballen over mål. Men så, helt på 
tampen av første omgang, dukket 
det opp en franskmann. Hatem Ben 
Arfa svarte på tilliten han fikk fra 
Chris Hugton og knallet ballen opp i 
krysset. Det var et vakkert øyeblikk 
for alle Newcastlefans. Dette var 
også kampen hvor Steve Harper 
ble skadet, men Krul gjorde en 
meget god jobb i mål. Mot slutten 
av kampen presset Everton hardt, 
men grunnet godt spill av Newcastle 
klarte de ikke å score og Newcastle 
kunne reise hjem med tre poeng i 
sekken. 

8.Newcastle – Barnsley 6-1 
(06.03.10)

Fra denne kampen er det spesielt en 
ting vi alle husker. Jonas Gutierrez 
og hans mye omtalte Spiderman-
maske. Målet var også av det vakre 
slaget. Jonas løper inn i banen 
utenfor 16-meteren og smeller til 
med høyre fot via tverliggeren og 
inn. Men det var ikke bare Jonas 
som scorte mål denne kampen. 
Både Løvenkrands og Guthrie slo 
til med målshow med to mål hver. 
Etter Løvenkrands’ andre mål, ble 
han toppscorer sammen med Kevin 
Nolan. Men så bestemte kapteinen 
seg for å rykke opp til 13 mål denne 
sesongen etter godt sammarbeid 
med Andy Carroll og det sto 6-0 på 
resultat-tavla. Etter 83 minutter fikk 
derimot Barnsley trøstemålet sitt, 
uten at det satt noen stopper for den 
perfekte stemningen på St. James’ 
Park.
 
7. Chelsea – Newcastle 3-4 
(22.09.10)

Dette er hva vi kan kalle en utrolig 
spennende kamp. Det var ikke 
forventet at vi skulle slå Chelsea i 
denne League cup-kampen. Begge 
lag stilte et noe B-preget lag, men 
det la ikke demper på kampen. Det 
tok kun seks minutter før en god 
kjenning av Newcastle satte inn 1-0 
målet. Mannen som gjorde det var 
nemlig Van Aanholt. Allerede der 
skulle man kanskje tro at Chelsea 
hadde god kontroll på kampen, 
men Ranger ville det anderledes. 11 
minutter senere satte han nemlig inn 
1-1 målet og i det 32.minutt økte 
Ryan Taylor til 2-1. Når da Ameobi 
satte inn 3-1 målet i det 49.minutt, 
skulle man kanskje tro at Newcastle 
skulle klare å ro i land en seier. Men 
så valgte Ancelotti å sette innpå 
Anelka og han scorte ikke bare ett, 
men to mål og stillingen var 3-3. Og 

da kampen så ut til å ende uavgjort, 
dukket det opp en Nigeriansk 
29åring. Shola Ameobi sikret seieren 
til Newcastle på overtid og avsluttet 
dermed en meget fartsfylt kamp. 

6.Newcastle – Nottingham Forest 
2-0 (29.03.10)

Med en seier i denne kampen, ville 
Newcastle sette spikeren så langt 
ned i kista at det ikke hadde vært 
mulig å dra den opp igjen. Newcastle 
hadde 13 poeng ned til Nottingham 
som hadde seks kamper igjen og 
Newcastle måtte virkelig rote seg 
bort for å miste opprykket, noe de 
ikke gjorde. Dette var også kampen 
hvor Jose Enrique endelig fikk sin 
første scoring for Newcastle, og for 
en feiring det var! Jose ble liggende 
under samtlige Newcastle-spillere, 
samtidlig som Jonas stappet gress i 
munnen hans. Jose fortalte senere til 
skysports at han nesten mistet alt av 
pust under feiringen, men at det var 
verdt det. Shola Ameobi fikk også 
et mål denne kampen. Det kom etter 
71 til store glede for fansen. Man har 
også sjeldent opplevd så stor jubel 
når en dommer blåser i fløyta på en 
ganske vanlig Championship-kamp!

5.  Arsenal – Newcastle 0-1 (7.11.10)

En mann svevet høyt denne kampen 
og det var Andy Carroll! I en kamp 
som ikke kan kalles målrik, suste 
Carroll høyt og headet inn 0-1 målet 
til Newcastle. Det hele startet med 
at vi så tydelig på tv-bildene at Joey 
Barton gir beskjeder til Carroll om 
hvor han skal være og hva han skal 
gjøre. Joey slår innlegget og Carroll 
følger instruksene perfekt. Dette var 
heller ingen kamp Newcastle vant på 
flaks, selv om Krul måtte gjøre noen 
meget gode redninger. At Newcastle 
skulle ta poeng fra Arsenal, var det 
få som trodde. Det kan vi også se 
på oddsen til Norsk Tipping, hvor 
Newcastle hadde hele 9.00 i odds 
for en seier, i forhold til Arsenal sine 
1.22. Nile Ranger viste seg også frem 
denne kampen og kunne ha kommet 
til en stor målsjangse, hadde det ikke 
vært for at Arsenal-spiller Laurent 
Koscielny stoppet Ranger på en 
ulovelig måte. Koscielny fikk rødt 
kort og Newcastle kunne spille de 
siste minuttene med en mann mer. 

4.Newcastle – Aston Villa 6-0 
(22.08.10)

Newcastles første hjemmekamp, 

6-0, tilbake i Premier League, 
kunne det blitt bedre? Det hele 
startet med at Villa fikk straffe 
etter 9 minutter, en straffe John 
Carew klarte å blåse himmelhøyt 
over mål. Derifra og ut var det bare 
og da mener jeg bare Newcastle 
som sto for underholdningen. Det 
hele startet med at Joey Barton 
puttet ballen i mål fra nærmere 30 
meter. Etter scoringen viste han til 
publikum at den mye omtalte barten 
skulle bort etter kampen. De fire 
neste målene sto Carroll og Nolan 
for, før Carroll avsluttet med sitt 
tredje mål, to minutter på overtid. 
Det var heller ikke bare på de 
vanlige tribuneplassene man kunne 
se jubel etter den siste scoringen. 
Kamerabildene viser en jublende 
Alan Shearer med en haug sedler 
i hånden. Bare en ting å si: for et 
legendarisk øyeblikk!

3.Newcastle – Liverpool 3-1 
(11.12.10)

Liverpool hadde kommet litt mer i 
gjenge etter en utrolig dårlig start 
på sesongen, så de var favoritter før 
denne kampen. Men Newcastle-
guttene viste frem sin sterkeste 
side. Etter 16 minutter slo Barton 
(i kjent stil) et innlegg til Carroll, 
som headet flott til motsatt side av 
mål hvor Kevin Nolan sto og 1-0 
var et faktum. Det tok derimot ikke 
lang tid før Liverpool slo tilbake 
etter pause. Etter 50 minutter rotet 
Newcastleforsvaret det til og Kuyt 
kunne sette ballen enkelt i mål. 
Begge lag hadde gode sjangser frem 
til det 80. minutt, men da kom Joey 
Barton fri og sendte Newcastle opp 
i føringen. De siste 10 minuttene ble 
svært nervepirrende Newcastlefansen 
etter at Liverpool presset høyt på 
banen. Men så får Carroll god tid fra 
rundt 20 meter og sender ballen i mål 

(Foto: Wikimedia Commons/Irate)

(Foto: Wikimedia Commons/Free-ers)
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bak Reina og setter spikeren i kista. 
For hvert mål Newcastle scorte, så 
man bilder av en frustrert liverpool-
manager gni seg hardere og hardere i 
fjeset. 

2.Newcastle – Sheffield United 2-1 
(05.04.10)

Promotion day! Alt var lagt til 
rette for at Newcastle skulle 
sikre opprykket i en kveldskamp 
mot Sheffield United. Vi var på 
hjemmebane, vi hadde et sterkt 
lag, newutd hadde sin første live-
update på sine hjemmesider og 
kampen ble spilt på kvelden. Men 
kampen startet derimot ikke bra. 
Etter 22 minutter satte Richard 
Creswell inn 0-1 til Sheffield. Men 
Newcastle ga selvfølgelig ikke 
opp og rett før pause satte danske 

Peter Løvenkrands inn 1-1 etter en 
straffescoring. Andre omgang ble 
en stor fest for Newcastle. Sheffield 
klarte ikke å produsere gode nok 
sjangser og i det 72. minutt satte 
kaptein, Kevin Nolan, inn 2-1 målet 
som holdt seg helt til kampen ble 
blåst av. Da var det altså klart at 
Newcastle ville rykke opp til Premier 
League og jeg tror det ble en sen 
kveld på tyneside!

1.Newcastle – Sunderland 5-1 
(31.10.10)

Dette er en kamp vi ikke kommer 
til å glemme. Dette var den største 
festen som var på St. James’ Park 
i 2010. Etter 26 minutter putter 
Kevin Nolan inn 1-0 målet. Dette 
var det første av tre mål Kevin skulle 
score denne dagen. Det neste målet 

kom etter 34 minutter, før Ameobi 
(selvfølgelig) putta 3-0 rett før pause. 
Ameobi fortsatte å vise seg frem 
også etter pausen og i det 70. minutt, 
satte han inn 4-0 til stor glede for 
de «geordiene» som var til stede. 
Fem minutter senere satte Nolan 
inn 5-0 og kvelden var komplett. 
På overtid satte Darren Bent inn et 
fattig trøstemål for 5under1and. I 
denne kampen ble også en gammel 
Newcastlekjenning, Titus Bramble, 
utvist etter en takling på Carroll. 
Dette til stor glede for menneskene 
på tribunen.  
Denne kampen er altså den jeg 
mener er vår beste og viktigste seier 
i 2010. Den hadde alt! 9 gule kort, 1 
rødt kort og 5 mål til Newcastle. En 
perfekt kamp av Newcastle, som nok 
engang viser hvilket lag som herjer i 
Nord-England!

(Foto: Wikimedia Commons/Dan Farrimond)
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MARS

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15.

16. 17. 18. 19. 20.

21. 22. 23. 24. 25.

26. 27. 28. 29. 30.

FEBRUAR
1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15.

16. 17. 18. 19. 20.

21. 22. 23. 24. 25.

26. 27. 28. . .

.

- NUFC - Arsenal

- Quayside Market

- Quayside Market

- NUFC - Bolton

- Quayside Market

- Quayside Market

- Quayside Market

- Quayside Market
- McFly, Metro Arena

30.

- NUFC - Everton

- Quayside Market

- Quayside Market
- Europe, O2

31.

- The Saturdays, 
Newcastle City Hall

- Roll Deep, O2

- James Blunt, 
Newcastle City Hall
- Rob Zombie, O2
- Newcastle’s biggest 
student party, O2

- Shaun Ryder, O2 - Jason Derulo, O2
- My chemical 
Romance, Metro 
Arena

- KT Tunstall, O2

- Boyzone, Metro 
Arena
- Lighthouse Family, 
Newcastle City Hall

- Ne-Yo, Metro Arena - Student Party, O2

- Student Party, O2 - Justin Bieber, Metro 
Arena

- Westlife, Metro 
Arena
- Tamas Kadar, 21 år

- Student Party, O2 - The Script, Metro 
Arena

- Student Party, O2

- The Wanted, 
Newcastle City Hall

- Fraser Forster, 23 år

- Dan Gosling, 21 år

- Hatem Ben Arfa, 24 
år
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R E I S E B R E V R E I S E B R E V
Tyne-wear derby
Tekst : Kyrre Øye

    Årets Tyne-wear derby 
ble litt av en opplevelse, 
for hvem hadde trodd at 
gjestene fra nedi veien 
skulle bli så til grader 
rundspilt av våre helter. 
De ble sendt hjem med 
slakt, og med all respekt 
mackems, det kunne faktisk 
blitt mer enn 5-1.

   
 Dårlig vorspiel

    Lørdags formiddag tok jeg turen 
til Middlesbrough sammen med 
Daniel og Anders fra forumet, som 
også var i England for å oppleve 
Tyne-wear derbyet. Kvelden før 
fikk vi omvisning i Darras Hall og 
Ponteland av Radar, og vi fikk være 
med på pubbesøk i rikmannstrøket 
på Tyneside hvor også Steve Bruce 
hadde tatt seg en liten pause for å 
nyte en Guiness. 

 Middlesbrough ligger en times 
tid med tog sør for Newcastle, vel 
og merke en togtur med verdens 
dårligste og tregeste tog. Du må 
også belage deg på å reise gjennom 
Sunderland, hvor du kan nyte synet 
av Stadium of Light. Vel fremme 
i Middlesbrough rakk vi akkurat 
kampstart med knappeste margin, 
fordi toget på vei nedover nær sagt 
selvfølgelig var forsinket. 

 Stemningen var brukbar til og 
begynne med fordi det var Tony 
Mowbrays første kamp som sjef på 
Riverside Stadium. Den tidligere 
Boro-spilleren hadde erstattet 
Gordon Strachan og var ny sjef for 

laget som stort sett består av Celtic-
rejects. 

 Kampen ble et eneste stort gjesp 
uten kvalitet, målsjanser eller 
stemning. Det sto likevel 1-1 til 
pause etter at Bristol City scoret på et 
skudd som skiftet retning 10 meter til 
ene siden, og Boro utlignet like etter 
ved Kris Boyd som sto alene foran 
mål og satte et inlegg i kassa. 

 Såpass kjedelig var det at Anders 
og undertegnede valgte burgerkøen 
i pausa til fordel for de fem første 
minuttene av andre omgang. Iløpet 
av de minuttene vi sto under tribuna 
kom andre omgangs eneste scoring 
til gjestene og da vi kom opp igjen så 
ventet 40 minutter kjedelige minutter 
før dommeren endelig blåste av 
kampen.

    Matchday

    Dette var mitt første Tyne-wear 
derby, og jeg har aldri sett lignende 
tilstander i byen de ti øvrige 
gangene jeg har vært i byen for å 
se Newcastle. Det var politi over 
alt hvor jeg beveget meg, og da jeg 
plukket opp dagens aviser kunne 
jeg lese at det var bevilget hele 700 
politifolk til denne kampen. Sprøtt! 

 Jeg var tidlig oppe på stadion 
sammen med de andre gutta fra 
forumet, og vi så spillerne komme 
kjørende inn på stadion i sine 
privatbiler. Chris Hughton kom også 
gående sammen med Paul Barron til 
full jubel fra Newcastle supporterene 
som hadde stilt seg opp på utsiden 
av stadion. Like etter ankom Niall 
Quinn stadion med følge til tilropene 
“who are you, who are you” fra 
Geordiene. 
 

 Et av høydepunktene før kampstart 
var uten tvil da Sunderland sin 
spillerbuss kom kjørende inn foran 
Milburn Reception. Bussen ble straks 
omringet av flere hundre magpies 
og området der bussen stoppet for 
å lose spillerene fra bussen og inn 
på stadion var fyllt opp av en hel 
haug med folk som hadde en herlig 
hatsk stemning i bagasjen. Folk sang 
av høy hals og skjellsordene haglet 
mot Steve Bruce og Sunderland 
spillerene. Det var en rå opplevelse 
å se hvordan rivaleriet tar helt 
overhånd, og jeg er sikker på at det er 
samme tilstander når Newcastle er på 
besøk i Sunderland. Herlig!

 Kampen

    Tribunene var dekket av svarte 
og hvite striper da spillerne ankom 
gressteppet og stemningen var 
elektrisk allerede før det var tatt 
et eneste spark på ballen. Kampen 
startet med et solid Newcastle 
overtak, og det skulle heldigvis 
vare kampen ut. Vi produserte flere 
sjanser i starten av kampen, og 
halvspilt i første omgang kom det 
en snikende følelse av at vi snart 
måtte ta vare på sjansene vi fikk før 
Sunderland plutselig går opp å raner 
oss. 

 Det visste også Kevin Nolan og etter 
rundt 25 minutter ut i kampen sto 
han klar foran kassa da en corner ble 
headet ned i beina på han, og captain 
Nolan brassesparket ballen i nettet 
til et voldsomt leven fra tribunene. 
Da var vi ordentlig i gang og kun 10 
minutter senere dukket kapteinen opp 
å satte inn 2-0 fra kloss hold. Da vi 
ikke trodde å håpe på at ting kunne 
bli enda bedre, så meiet Onuoha ned 
Jonas Gutierrez på overtid i første 
omgang. 

Shola Ameobi scorer alltid på straffe, 
og han scorer alltid mot Sunderland. 
3-0 til pause! 

 Etter pause så vi et resignert 
Sunderland mannskap komme på 
banen, og det var aldri noen tvil 
om hvem som skulle vinne dette 
oppgjøret. En gammel kjenning ved 
navn Titus Bramble fikk dessuten 
rødt kort i starten av andre omgang til 
stor jubel fra hjemmepublikummet.  

 Newcastle fortsatte å presse på for 
flere scoringer, og fikk uttelling 
ved Shola Ameobi et stykke ut i 
andre omgang. Da var det allerede 
kalasstemning på stadion og vi hadde 
to to-målscorere. Like etter kom også 
mål nummer fem, bare for å gjøre det 
enda bedre. Kevin Nolan headet inn 
en corner som Ameobi stusset videre, 
og det var nå total ydmykelse på St. 
James Park. 

 Darren Bent satte inn Sunderlands 
sitt trøstemål like før slutt, og 
kampen endte 5-1. Hele 5-1 mot 
erkerivalene fra wearside. Mackems 
var sendt hjem i skam, og på 
stadionanlegget runget “Daydream 
believer” hvor teksten naturligvis 
ble overdøvet av hånelige fraser 
mot Steve Bruce. Utenfor stadion 
var det en fantastisk stemning 
og byen flommet over av glade 
mennesker. Det ble sagt å være et 
av de beste derbyene for Newcastle 
på 50 år, og det er med andre ord 
ikke hverdagskost å få servert sånne 
forestillinger på St. James Park.

    Etter kampen

    Det var selvsagt også et stort 
politioppbud utenfor stadion og 
ellers i byen etter kampen. Ved en 
feiltagelse satte jeg meg på t-banen i 
feil retning etter kampen, og havnet 

nede i den værste gryta på central 
station. Måtte hoppe av t-banen der 
for å ikke havne i Sunderland, og på 
veien opp av t-bane hallen var det 
jernringer av politi klare for å temme 
de værste supporterne. Det var også 
nede ved togstasjonen det ble noe 
bråk utover kvelden, men det må 

man regne med at det blir etter et 
sånt Tyne-wear derby.

Shola: Mackemsdødaren (Foto: Wikimedia/Matty White)
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